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תקציר

במערכת קיימים הפעלתו, לאחר כיום, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק לתוקף נכנס 1995 בינואר
החוק פי על המכסה ממלכתי בריאות ביטוח (א) בריאות: ביטוחי של סוגים שלושה בישראל הבריאות
החולים. קופות מספקות שאותו בחוק, המוגדר בסיסי שירותים סל ומבטיח המדינה, תושבי כל את
בריאות שירותי למימון ביטוח לחבריה להציע רשאית חולים ש"קופת נקבע בחוק המשלים: הביטוח (ב)
עלידי ישירות הנרכש מסחרי ביטוח (ג) א'); 10 (סעיף הבריאות" שירותי בסל כלולים שאינם נוספים
וכן הבסיסי בסל כלולים שאינם למצבים כיסוי מציע זה ביטוח גם מסחריות. ביטוח מחברות הצרכן

לו. תחליפיים שהם שירותים או הבסיסי בסל הניתן את המרחיבים לשירותים כיסוי

התפתחות נבחנת ובמסגרתה ממלכתי, בריאות ביטוח חוק של הערכה מבצע ברוקדייל ג'וינטמכון
שהם מאחר החוק מהחלת מושפעים להיות צפויים אלה ביטוחים והמסחרי. המשלים הביטוח
הציבורית במערכת הניתן השירותים מסל ומושפעים הציבורית המערכת עם גומלין ביחסי נמצאים

הבריאות. משרד וממדיניות

ובבחינת והמסחרי המשלים הביטוח לגבי מדיניות בקביעת שיסייע מידע לספק הינן המחקר מטרות
הבריאות. ביטוחי בשוק לצרכנים מידע לספק וכן השוק בהסדרת הממשלה של מקומה

עם בישראל והמסחרי המשלים לביטוח הביקוש צד ואת ההיצע צד את בוחנים אנו הנוכחי בדוח
זמן. לאורך שחלו תמורות ובוחנים החוק, החלת

נעשה שונות. מבט מנקודות מגוון מידע קבלת המאפשרים מחקר כלי בשלושה שימוש נעשה במחקר
תכניות בין השוואה לצורך וב1990, ב1995 משלים ביטוח ותקנוני מסחרי ביטוח בפוליסות שימוש
והביטוח; הבריאות במערכת זמן פני על שהתרחשו השינויים ולניתוח כיום המוצעות המשלים הביטוח
ברוקדייל מכון עלידי שנערך ממלכתי בריאות ביטוח חוק להערכת מסקר בממצאים שימוש נעשה
ביניהם ולהשוות כיום האוכלוסייה של הצריכה דפוסי על לעמוד כדי ,1995 אוגוסטאוקטובר בחודשים
במערכות מפתח אנשי עם עומק ראיונות נערכו התשעים; שנות בתחילת שרווחו הדפוסים לבין

נוספות. לתובנות להגיע במטרה והביטוח, הבריאות

אחד והמסחרי. המשלים הבריאות ביטוחי על ניכרת השפעה היתה ממלכתי בריאות ביטוח לחוק
יספקו, החולים שקופות השירותים סל היקף של בחוק קביעה היה החלתו בעקבות העיקריים השינויים
התקנות ייקבעו שבמהלכה שנים שלוש של ביניים תקופת נקבעה בחוק המשלים. הביטוח והגבלת
החולים קופות עלידי הניתנים השירותים את הרחיבה החוק החלת המלא. ליישומו עד החוק, להפעלת
מהקופות חלק עלידי שניתן מה לעומת השירותים, את צמצמה דווקא באחרים ואילו תחומים במספר

החוק. לפני ולאומית) מאוחדת (מכבי,

חלו כך ובעקבות אלו, לשינויים עצמן להתאים ניסו במערכת, אחרים גורמים כמו החולים, קופות
קופות כל של הבסיסי השירותים בסל שינויים שחלו מאחר ראשית, המשלימים. בביטוחים שינויים



החולים קופות הבסיסי, בסל הניתנים שירותים יכסה לא המשלים שהביטוח נקבע ובחוק החולים
אפשרות החולים לקופות ניתנה לא שנית, החדש. למצב המשלים בביטוח הכיסוי תחומי את התאימו
חלו שלישית, לוולנטריות. לפיכך הפכו המשלים הביטוח ותכניות חובה, משלים ביטוח לשווק בחוק
ביטוח חברת באמצעות התכניות את מציעות ולאומית כללית הביטוח. של השיווק באופן שינויים
של תכניות הביניים בתקופת מציעות ומאוחדת מכבי ואילו בתקנות), הצפויה לדרישה (בהתאם
לפני נהוגות שהיו התכניות על המתבססות נפרדות), ואגודה עמותה באמצעות (מכבי עצמה הקופה
כחלק שלהן המשלים הביטוח תכניות את והרחיבו פיתחו החולים קופות לבסוף, החוק. החלת

למבוטחים. השירות את לשפר ממאמציהן וכחלק ביניהן מהתחרות

סוגי שלושה מכסות הביניים) תקופת (בתוך ב1996 החולים קופות כל של המשלים הביטוח תכניות
וביטוח שיניים טיפולי כגון הבסיסי, בסל כלולים שאינם שירותים משלים": "שירות (א) שירותים:
כסף תוספת כגון הבסיסי, בסל הניתן הכיסוי את המרחיבים שירותים מרחיב": "שירות (ב) סיעודי;
אך הבסיסי בסל הקיימים שירותים משופר": "שירות (ג) הפריה. טיפולי יותר ובחו"ל, בארץ להשתלות
בבי"ח אשפוז הוצאות שיפוי כגון המסחרי או המשלים הביטוח במסגרת משופרים בתנאים ניתנים
מקרי (כיסוי השונים הכיסוי לתחומי הניתנים בדגשים התכניות בין הבדלים קיימים אולם, פרטי.
או מרחיב (משלים השירותים לסוגי הניתנים בדגשים יותר), שגרתיים מקרים לעומת "קטסטרופה"
בין דמיון קיים ההטבות). עצמית, השתתפות הצטרפות, תנאי הפרמיה, (גובה ובתנאים משופר),
לפיכך, כלכלית. ומבוססים בריאים צעירים, של לאוכלוסייה במיוחד אטרקטיביות שהן בכך התכניות
הקופות כל זאת עם יחד זה. יעד לקהל להגיע לקופות המסייע כלי משמש המשלים שהביטוח ייתכן

מבוגרת. לאוכלוסייה גם האטרקטיביים כיסוי תחומי וכן סיעודי ביטוח גם מציעות

הוא המשלים שהביטוח מעלה, האחרונות בשנים המשלים הביטוח בתכניות שחלו התמורות בחינת
האפשרות את שהגביל החוק החלת מאז בפרט החולים, קופות בין תחרות קיימת שבו תחום
שקופות בכך לביטוי באה זו תחרות הבסיסי. בסל השירותים והיקף הפרמיה גובה על להתחרות
של בתכניות לשינויים בתגובה שלהן המשלים הביטוח תכניות את מתמיד באופן משנות החולים
התכניות בין והולך גובר ודמיון התכניות הרחבת הינה הנצפית הכללית המגמה אחרות. קופות
למיתון ככלי גם המשלים בביטוח משתמשות שהקופות מלמד השינויים ניתוח השונות. בקופות
מחייב. בסיסי סל קביעת בעקבות מהקופות בחלק צפויים שהיו וברמתו, השירות בהיקף שינויים

סיעודי ביטוח של בכיסוי החלו החולים קופות כל סיעודי. לביטוח הכיסוי הרחבת הינה נוספת תמורה
סיעודי. משלים ביטוח של נפרדת תכנית בשיווק או המשלים הביטוח מתכנית כחלק

ביטוחי בתחום עוסקות כיום כי מלמד התכניות היצע ניתוח המסחריים, הבריאות לביטוחי באשר
פוליסות של רב מגוון משווקות אשר בת, חברות מספר ולהן גדולות ביטוח חברות שש הבריאות
הפוליסות מספר את הגדילו החברות רוב בשוק. תמורות מספר חלו 19961991 בשנים בריאות. ביטוחי
מבחינת גם שינוי חל להיצע. נוספות פוליסות הוסיפו לתחום שנכנסו חדשות וחברות משווקות שהן
ובשנים חיים, לביטוחי נספחות שהן בריאות פוליסות על דגש היה בעבר הפוליסות. של השיווק תנאי
חיים. לביטוח קשר ללא המשווקות עצמאיות, בריאות ביטוח פוליסות של מואץ פיתוח היה האחרונות
אשר בסיסית מפוליסה המורכבות מודולריות פוליסות פיתוח הינו השווק תנאי בנושא נוספת תמורה



להגיע ניתן זו בצורה הכיסוי. תחומי את המרחיבים נספחים תשלום תוספת תמורת להוסיף ניתן לה
לתחומי בנוגע ורחב. מגוון יעד קהל של הכלכלית וליכולת לצרכים הפוליסה של מרבית להתאמה
שבין בתקופה השתלות. זה ובכלל קשות במחלות טיפול כנגד ביטחו הפוליסות רוב ב1991 הכיסוי,
ניתוחים אלטרנטיבית, רפואה פוריות, סיעודי, ביטוח ואשפוזים, ניתוחים תחומים: נוספו ל1996 1991

ציבור למשוך מנסות הביטוח חברות כי מלמדת העומק וראיונות התמורות בחינת ועוד. קוסמטיים
הביניים. שכבות את ובעיקר מסחרי, ביטוח עתה עד שרכש מהציבור השונה צרכנים

הבריאות לביטוחי הביקוש על מלמדים 1995 בשנת ברוקדייל מכון שערך האוכלוסייה סקר ממצאי
הבדלים ישנם אך משלים, ביטוח רכשו הבוגרים המדינה מאזרחי כ^40 כי עולה מהסקר הפרטיים.
לאומית ממבוטחי 5070 לעומת משלים, ביטוח רכשו הכללית, ממבוטחי 169k רק הקופות. בין ניכרים
שהונהגו השונות הרישום לשיטות קשורים אלו הבדלים כי ייתכן ומאוחדת. מכבי ממבוטחי £809 ומעל

בקופות.

השפעה ישנה הקופה משירותי רצון ושבע עברית דובר טוב, בריאות מצב ,6445 גיל למשתנים כי נמצא
השכלה לרמת משלים ביטוח רכישת בין קשר נמצא לא משלים. ביטוח רכישת על חיובית עצמאית

.(\7c) מזערי הוא דחייה על המדווחים ושיעור הכנסה, ורמת

שיעור צורכיהם. על ענה המשלים הביטוח על מסרו שהקופות שהמידע חשבו מהמרואיינים כשליש רק
מצב גבוהה, הכנסה גבוהה, השכלה בעלי ,(6445) הביניים גילאי בקרב יחסית גבוה כך החושבים
שאופן שייתכן עולה מכאן כללית. לעומת הקטנות החולים קופות וחברי עברית, ודוברי טוב בריאות
באוכלוסייה. יותר החלשות השכבות של הצרכים את תאם לא המשלים הביטוח על המידע העברת
של האפשריים התפקידים בין ולכן, זכויותיו על לעמוד הצרכן של האמצעים אחד מהווה המידע
הקופות והמרצת ישיר באופן לצרכנים מידע הפצת למנות ניתן הבריאות ביטוחי בשוק הממשלה

זאת. לעשות הביטוח וחברות

ביטוח רכשו המבוטחים כלל מקרב כ^16 כי מלמדים הסקר נתוני מסחרי, לביטוח לביקוש באשר
השכלה בעלי בקרב נמצא מסחרי ביטוח רוכשי של יחסית גבוה שיעור כלשהו. מסחרי בריאות
מרוצים שאינם אילו ובקרב טוב, בריאות מצב בעלי גבוהה, הכנסה בעלי ותיכונית, אקדמאית
ואינן הציבור של מצומצמות לשכבות מיועדים שהביטוחים מכך כנראה נובע הדבר הקופה. משירותי
לרבדי אלה פוליסות של נגישותן את הנראה, כפי שמגביל, דבר הדדי, סבסוד בסיס על נבנות

רחבים. אוכלוסייה

האוכלוסייה כי מלמדת כללית חולים בקופת מסחרי ביטוח לרוכשי משלים ביטוח רוכשי בין השוואה
ביטוח קניית בין קשר נמצא לא משלים. ביטוח הרוכשת מזו במאפייניה שונה מסחרי ביטוח הרוכשת
משלים ביטוח קיום תחליפיים. אינם אלה מוצרים ששני נראה ומכאן מסחרי, ביטוח לקניית משלים

מסחרי. ביטוח של רכישה אי או רכישה מנבא אינו

פוליסה רכשו ניכר ושיעור (549&0) שיניים ביטוח הכוללת פוליסה בחרו מסחרי ביטוח הרוכשים רוב
את ללמד יכולים אלו ממצאים .(2596) פרטיים רופאים עם התייעצות ו/או לניתוחים ביטוח הכוללת



נרכשים ולכן הבסיסי בסל כחסרים הנתפסים שירותים על החולים קופות ואת המדיניות קובעי
בעתיד. הבסיסי הסל להרחבת כיוונים על החלטות קבלת בעת לשמש יכול זה מידע פרטי. בביטוח

מלמדת ב1990 ברוקדייל מכון למען ערך דחף שמכון לסקר ברוקדייל מכון סקר ממצאי בין השוואה
עלה עברית דוברי בקרב המסחרי הביטוח רוכשי שיעור האוכלוסייה: של הצריכה בדפוסי שינוי חל כי
תיכונית, השכלה בעלי בקרב בעיקר עלה המסחרי הביטוח רוכשי שיעור ב1995. ל70ר\ ב1990 מ1370
ארץ לפי הרוכשים בין הבדלים אין וכיום אסיהאפריקה, וילידי ממוצעת הכנסה בעלי ,5041 גילאי
בקבוצת יחסית גבוה לשיעור (פרט הגיל קבוצות כל בקרב ביטוח רוכשים דומה שיעור כיום, לידה.
השכלה בעלי בקרב הרוכשים לשיעור דומה תיכונית השכלה בעלי בקרב הרוכשים ושיעור ,(5041 הגיל

נמוכה. השכלה בעלי בקרב מאשר גבוה ועדיין תיכונית, על

במערכת פרטיים ביטוחים להפעלת עיקריות חלופות שלוש בין השוואה מוצגת הדוח של האחרון בפרק
החלופות המשלים. הביטוח תקנות קביעת המתקייםסביב הציבורי הדיון במסגרת המועלות הבריאות
קופות בשיתוף שלא הביטוח חברות עלידי רק יימכרו פרטיים בריאות ביטוחי (א) הינף הנבחנות
למבוטחים יפיצו חולים קופות (ב) משלימים; ביטוחים למכור תורשינה לא החולים קופות החולים.
עסקי על פיקוח בחוק כמשמעותי מבטח שהוא החולים מקופות נפרד תאגיד באמצעות משלים ביטוח
לקופות (ג) עצמאי; באופן מסחריים בריאות ביטוחי ימכרו מסחריות ביטוח חברות ובנוסף ביטוח,
חברות באמצעות שלא הקופה של משלים ביטוח לרכוש מבוטחיהן את לחייב אפשרות תינתן חולים
לפי נבחנים חלופה כל של והחסרונות היתרונות חובה"). משלים "ביטוח זה הסדר כונה (בעבר ביטוח
הסל במסגרת החולים קופות עלידי הניתנת השירות רמת על אפשרית השפעה קריטריונים: מספר
רפואה בין עירוב הבסיסי; הסל כספי אבטחת קופות; בין מעבר והגבלת מבוטחים ברירת הבסיסי;
החולים; קופות של יזמה השירות; ברמת שוויון המשלים; לביטוח בגישה שוויון לציבורית; פרטית
החלופות בין בהכרעה לסייע יכול זה ניתוח הציבורי. והפיקוח הביטוח; פוליסות הוגנות על פיקוח
באמצעות חלופה. כל של לחסרונות והן ליתרונות הן מודעות תוך בישראל פרטיים ביטוחים להפעלת
הן ממשלתית התערבות עלידי רצויות הלא ההשפעות את להמעיט לנסות ניתן החלופות ניתוח
לתכנן אף אולי ניתן כן כמו פיקוח. מנגנוני באמצעות והן משחק" "כללי של מראש קביעה באמצעות

חלופות. ממספר מרכיבים המשלבת עדיפה, חלופה

למקד ממשלתיים לגורמים במערכת: שונים לגורמים שונים באופנים לסייע יכולים המחקר ממצאי
על העונות תכניות לפתח הביטוח ולחברות החולים לקופות בשוק; וההתערבות הפיקוח מאמצי את
לצורכיהם. ביותר הטובה בתכנית ולבחור תכניות בין להשוות הצרכנים ולציבור האוכלוסייה; צורכי
מקבלי זה: בנושא מדיניות בפיתוח המעורבים רבים גורמים בפני הוצגו המחקר של ביניים ממצאי
ממצאי הביטוח. בחברות בכירים וגורמים החולים, קופות נציגי והאוצר, הבריאות במשרדי החלטות

צב"י. בריאות צרכני אגודת של לפעילים גם נמסרו המחקר

הן בישראל הבריאות ביטוחי מערכת התפתחות אחר ולעקוב להמשיך מקום יש עתידיים במחקרים
הביניים, תקופת בתום ממלכתי בריאות ביטוח חוק של המלאה הפעלתו של הצפויות ההשפעות לנוכח
בתחום. המתמידים והשינויים האחרונות, בשנים שהתרחשו הלכת מרחיקות התמורות לנוכח והן



תודה דברי

להם. נתונה ותודתנו רבים באנשים הסתייענו המחקר במהלך

דיציאן לרמי מאוחדת, מקופ"רו בסט בן לישראל מגן, ממכבי אלירן לגילה להודות מבקשים אנו
האגפים למנהלי גם מודים אנו לאומית. מקופ"ח קרב ולאורי מכבי מקופ"ח קיי לרחל כללית מקופ"ח
אורלי מדיקלה, רוזנפלד פרדי משלוחהראל, וייס אריה  ולעוזריהם בחברותהביטוח בריאות לביטוחי
מציון, שפירא משה מצטנר, איזולד ועוזרו מהפניקס פרישמן אודי הירשזון, גלי ועוזרתה ממגדל ירקוני
פתיחות גילו אשר מעמרי. ניני וטלי מאררט קומיסרנקו אדי מכלל, קהל דני ממנורה, אומיד אורי
והקדישו המידע באיסוף לנו עזרו בריאות, לביטוחי הקשור בכל לנו ייעצו שלהם, הידע את עמנו וחלקו

המחקר. שלבי בכל ועצות הערות למתן מזמנם

הבריאות, ממשרד נון בן לגבי מראשיתו: המחקר את שמלווה ההיגוי ועדת חברי לכל גם מודים אנו
ברנדה כללית, מקופ"ח מאור צבי מכבי, מקופ"ח ווד פרנסיס ברוקדייל, ממכון ברודסקי ג'ני
דוד מאוחדת, מקופ"ח סומך דוד לאומית, מקופ"ח מידן אברהם לאומי, לביטוח מהמוסד מורגנשטרן

לאומי. לביטוח מהמוסד שטיינר וראובן האוצר ממשרד עוזר

הערותיה ונתנה מידיעותיה לנו תרמה אשר הביטוח על מהמפקח אליאב לאופירה מודים אנו כן
הדוח. לטיוטת

המחקר. של השונים בשלבים בעצות, לנו שסייעה ישראל מג'וינט ברנע לתמרה מיוחדת תודה

רוזן לברוך חביב, לג'ק ובמיוחד העבודה במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל עוד נתונה תודתינו
הדוח. בהדפסת הסיוע על שיזגל ולאילנה העריכה על רוזנפלד לג'ני תודה לבסוף, ברג. ולאיילת
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מבוא .1

שירותי במימון מהותיים שינויים הכולל ממלכתי בריאות ביטוח חוק לתוקף נכנס 1995 בינואר
בין החולים. קופות עלידי השירותים מתן ובכללי החולים קופות בין המשאבים בהקצאת הבריאות,
איכות שיפור הבריאות, מערכת של כלכלית ליציבות דאגה למנות: ניתן החוק של העיקריות המטרות
משרד ושחרור ואזורים אוכלוסיות בין השוויון הגדלת הקופות, בין הבחירה חופש הגדלת הטיפול,

שירותים. מאספקת הבריאות

ביטוחי של סוגים שלושה בארץ הבריאות במערכת היום יש ממלכתי, בריאות ביטוח חוק הפעלת עם
והם: בריאות

בסיסי שירותים סל ומבטיח המדינה, תושבי כל את החוק פי על המכסה  ממלכתי בריאות ביסודו (א)
הנגבה החודשי התשלום גובה את קובע החוק החולים. קופות מספקות שאותו בחוק, המוגדר
הכנסה תוספת על ו£ל4.8 במשק, הממוצע השכר מחצית של להכנסה עד מהשכר 3.196  מהתושבים
מיוחדים.1 תעריפים נקבעו חלשות אוכלוסייה לקבוצות הממוצע. מהשכר 4 פי של הכנסה לתקרת ועד

לקופות. הכסף את מעביר אשר לאומי, לביטוח המוסד עלידי נגבה התשלום

בריאות שירותי למימון ביטוח לחבריה להציע רשאית חולים ש"קופת נקבע בחוק משלים: ביסוח (ב)
המשלים הביטוח התקנות טיוטת פי על א'). 10 (סעיף הבריאות" שירותי בסל כלולים שאינם נוספים
חברת עם ביחד החולים, קופת ביטוח.2 חברת באמצעות למבוטחיהן החולים קופות עלידי מוצע
יעד לאוכלוסיית מכוון המשלים הביטוח הפרמיה. גובה ואת הביטוח כיסוי את הקובעת היא הביטוח,
הכסוי גיל. קבוצת בתוך זהים התעריפים תכנית בכל כאשר יחסית נמוך הוא והתשלום רחבה,
בסל הניתן לזה חלופי שהוא לשירות או הבסיסי, בסל כלול שאינו לשירות להתייחס יכול הביטוחי

הבסיסי. בסל שניתן מה את המרחיב לשירות או הבסיסי,

שאינם למצבים כיסוי מציע זה ביטוח גם מסחריות.3 ביטוח מחברות ישירות הנרכש ס0ה1י ביסוח (ג)
כלל בדרך גבוהות הביטוח פרמיות אותו. משפר או שבסל השירות את מרחיב הבסיסי, בסל כלולים
בדרך גבוהות זה בביטוח הניתנות ההטבות גם במקביל, הרוכש. הפרט של הסיכון רמת פי על ונקבעות

המשלים. בביטוח הניתנות מאלו כלל

מתקציב ישירות העברות מהמעסיקים, הנגבה מקביל מס הינם הבסיסי לסל נוספים מימון מקורות 1

עצמית. והשתתפות המדינה

יאושרו התקנות אם אולם ביטוח, חברת עם התקשרו לא שעדיין קופות ישנן בחוק שנקבע המעבר בתקופת 2
החוק. מהחלת שנים 3 תוך זאת לעשות עליהן

הוא המשווק .(insurer) המבטח לבין (sponsor) הביטוח של המשווק בין ההבחנה קיימת בריאות בביטוח 3
על הנוטל ארגון הוא מבטח הסיכון. את בהכרח עצמו על לוקח אינו אבל לחבריו ביטוח המשווק ארגון
אולם לחבריהן, החולים קופות ע"י המשווק ביטוח הינו המשלים הביטוח האקטוארי. הסיכון את עצמו
חברות עלידי המשווק ביטוח הינו זאת, לעומת המסחרי הביטוח הקופה. דווקא לאו הוא המבטח הגורם

.(1991 וברנע, (כהן המבטח הגורם גם שהן הביטוח

1



את בוחנים אנו ובמסגרתה ממלכתי, בריאות ביטוח חוק של הערכה מבצע ברוקדייל מכון ג'וינט
שהם מאחר החוק מהחלת מושפעים להיות צפויים הביטוחים והמסחרי. המשלים הביטוח התפתחות
מסל והן הממלכתית הבריאות ממדיניות הן ומושפעים הציבורית, המערכת עם גומלין ביחסי נמצאים
הביטוח הממלכתית, הבריאות למדיניות באשר .(1 תרשים (ראה הציבורית במערכת הניתן השירותים
ממלכתיים. גורמים של לפיקוח נתון הוא וכן ובתקנות בחוק הקבועות בדרישות לעמוד חייב המשלים
שירותים לכלול יכול אינו המשלים הביטוח החוק, פי על הבסיסי, הבריאות ביטוח להשפעת באשר
הרכב על להשפיע מצידם יכולים המשלים בביטוח הניתנים השירותים כמוכן, הבסיסי. בסל שניתנים
מאספקתם המדינה את "פוטרת" המשלים בביטוח אחר או זה שירות הכללת שכן הבסיסי, הסל
לכלול לצורך המדינה מודעות את יעורר המשלים שהביטוח ייתכן בנוסף, הבסיסי. הסל במסגרת
מהווה הבסיסי הסל צמצום או הבסיסי בסל שירות העדר שני, מצד הבסיסי. בסל נוספים שירותים

הבסיסי. השירותים סל החלת עם התרחשה כזו תופעה ואכן למשלים, השירות להוספת תמריץ

הביטוח חברות והמשלים. הבסיסי בסל הניתנים מהשירותים הוא גם מושפע המסחרי הביטוח
ולהתאים גמישות לגלות עליהן כן ועל הפרטי, לסקטור משתייכות המסחרי, הביטוח את המשווקות
ייחודיים שירותים לפיתוח מאמצים שיקדישו ייתכן לפיכך, ולהזדמנויות. בשוק לצרכים עצמן את
ולשווק הצלחות לחקות שינסו גם ייתכן שני, מצד הציבורי. במגזר מכוסים שאינם "נישה") (חיפוש
המפקח ממדיניות גם מושפע המסחרי הביטוח והמשלים. הבסיסי שבסל באלו המתחרים שירותים

בפיקוח. ולעמוד לדרישות, עצמו את להתאים וצריך הביטוח על

השפעה להם יש יותר. רחב במובן גם הציבורית המערכת על משפיעים והמסחרי המשלים הביטוחים
ממערכת המבוטחים של הכללית הרצון שביעות על וכן לבריאות ההוצאה על לשירותים, הביקוש על

הבריאות.

ובבחינת הפרטיים הבריאות ביטוחי לגבי מדיניות בקביעת שיסייע מידע לספק הינן המחקר מטרות
הבריאות. ביטוחי בשוק לצרכנים מידע ולספק השוק, בהסדרת הממשלה של מקומה

נעשה שונות. מבט מנקודות מגוון מידע קבלת המאפשרים מחקר כלי בשלושה שימוש נעשה במחקר
תכניות בין השוואה לצורך וב1990, ב1995 משלים ביטוח ותקנוני מסחרי ביטוח בפוליסות שימוש
והביטוח; הבריאות במערכת זמן פני על שהתרחשו השינויים ולניתוח כיום המוצעות המשלים הביטוח
ברוקדייל מכון עלידי שנערך ממלכתי בריאות ביטוח חוק להערכת מסקר בממצאים שימוש נעשה
ביניהם ולהשוות כיום האוכלוסייה של הצריכה דפוסי על לעמוד כדי ,1995 אוגוסטאוקטובר בחודשים
במערכות מפתח אנשי עם עומק ראיונות נערכו התשעים; שנות בתחילת שרווחו הדפוסים לבין

נוספות. לתובנות להגיע במטרה והביטוח, הבריאות
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בישראל הבריאות ביטוחי שוק מבנה :1 תרשים

משלים ביטוח מסחרי ביטוח
משווקת חולים קופת . משווקת ביטוח חברת .

גיל קבוצות לפי פרמיות . פרטי) מסחרי (גורם
נמוך חודשי תשלום . *י ^ סיכון רמת לפי אישיות פרמיות .
נמוכים כיסוי סכומי . כלל בדרך גבוה חודשי תשלום .
כספי פיצוי או שיפוי . יחסית גבוהים כיסוי סכומי .

ציבורי ופיקוח בחוק עיגון # כספי פיצוי או שיפוי .
והוגנות יציבות על פיקוח .

\ \ / /
\ ממלכתית בריאות מדיניות /

בסיסי בריאות ביטוח

בחוק קבוע .
אוניברסלי כיסוי .

שירותים סל מגדיר .
פרוגרסיבי, חודשי תשלום .

הדדי סבסוד
המבטח היא המדינה .

הקופות) (עלידי שירות מבטיח .
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בהם שנהוגה בריאות שבמערכות עולה שונות במדינות בריאות במערכות הדנה הספרות מסקירת
בדרך נהוג ואחרים) ספרד איטליה אנגליה הולנד גרמניה בלגיה (כגון, ממלכתי בריאות ביטוח שיטת
פרטי מימון בין השילוב .(Schneider et al 1992) ומסחריים משלימים ביטוחים גם במערכת לשלב כלל
מימון שבמערכות כך על הצביעו אלו מחקרים הארצות. במרבית קיים הבריאות בשירותי לציבורי
מימון במערכות ואילו והונגריה, פולין הולנד, בבריטניה, כך  ההפרטה מתרחבת בציבוריות שהחלו

.(Hurst 1991 ,1991 וברנע (כהן ובקנדה בארה"ב כך הציבורית המעורבות גוברת בפרטיות, שהחלו
במערכת די אין ובגללם ייחודיים מאפיינים יש הבריאות ביטוחי שלשוק עוד, עולה מהספרות
נוספת פרטית ביטוחית מערכת מתפתחת זה רקע על לשירותים. הביקוש על לענות כדי הממלכתית

.(Evans 1984, Rees 1989, Arrow 1963)

היקף להרחבת אפשרות הינם הממלכתי הביטוח לצד פרטיים ביטוחים בקיום העיקריים היתרונות
הפרטיים הביטוחים מערכת הצבורי. התקציב חשבון על שלא וזמינותם לאזרח המוצעים השירותים
וביעילות השירותים באיכות לשיפור להביא שיכול דבר הבריאות במערכת התחרות את מעודדת גם
שוק של הייחודים המאפיינים עקב זאת, dv .(Glazer 8c McGuire 1995 ;1991 וברנע (כהן הספקתם
למשל: רצויות. לא לוואי לתוצאות גם לגרום יכולה למערכת פרטיים ביטוחים הכנסת הבריאות,
נמוך סיכון בעלי מבוטחים מברירת כתוצאה הפרטיים לביטוחים האוכלוסייה של הגישה הגבלת
ההוצאה את ומגדיל מחד המערכת על עומס שיוצר בשירותים מיותר שימוש ;(cream skimming) לחלות
היכולת לבעלי רפואה רמות שתי ופיתוח שירותים בקבלת השוויון הפחתת מאידך; לבריאות הלאומית
Evans 1984, Shmueli 1995, Morirsey 1993, McCall et al.) היכולת, ולחסרי פרטיים ביטוחים לרכוש
שבהעדר חששות גם מוזכרים בספרות .(1993 אדר ,1991, Garfinkel et al 1987 Short and Vistness 1992
עלידי המכוסות להטבות המשולמת הפרמיה בין היחס הפרטיות, הביטוח תכניות על מתאים פיקוח

.(Fox et al 1995) המחיר ו/או הכיסוי מבחינת הוגן לא להיות עלול הביטוח

ההתערבות הבריאות. ביטוחי בשוק ממשלתית התערבות הוא מהספרות העולים הפתרונות אחד
לצרכנים, ישיר מידע הפצת קרטלים, או מונופולים כנגד חקיקה של בדרך להיות יכולה הממשלתית
בשוק ציבורית להתערבות נוסף פתרון .(Cohen et al 1995) ועוד הפוליסות משווקי על ישיר פיקוח
אשר והיא נרחבות סמכויות עם אוטונומי גוף שתהיה בריאות ביטוח רשות להקמת מתייחס הביטוח
הבנקאית במערכת ישראל בנק של לתפקיד בדומה בשוק, המשחק כללי את ותקבע השוק על תפקח

.(1993 (גלזר

מס גובה ואת הבסיסי השירותים סל הרכב את הקובע בריאות ביטוח חוק הפעלת בעקבות בישראל,
התחרות אלה. נושאים על ביניהן התחרות ביכולת מוגבלות החולים קופות משלם, שהפרט הבריאות
אפשרות מתן עקב בנוסף, הבסיסי. בסל השירותים באיכות בעיקר לפיכך מתמקדת החולים קופות בין
לתחום גם ביניהן התחרות להרחבת אפשרות נוצרה הקופות, עלידי משלימים ביטוחים לשיווק בחוק
התקנות את והן הכיסוי תחומי את הן הקובע המשלימים, הביטוחים על הממשלתי הפיקוח זה.
בתחרות הכרוכות הבעיות את למנוע לנסות זאת עם ויחד תחרות לאפשר ניסיון מהווה להפעלתו,

הבריאות. ביטוחי בתחום
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שווקים (כלומר מוסדרת התחרות בהם שווקים יצירת באמצעות בריאות במערכות התחרות הגברת
אך .(Sheaff 1994) בעולם שונות בריאות במערכות שמתרחבת מגמה הינה ממלכתי) לפיקוח הנתונים
קיימת שלא ייחודית תופעה הינו המשלים הביטוח בתחום מוסדר ליצירתשוק בישראל שנעשה הניסיון
או פרטיות ביטוח חברות באמצעות ניתן המשלים הביטוח אחרות בארצות שכן, אחרות. בארצות

הציבורית. המערכת במסגרת הבסיסי השירות לנותני הדוקה בצורה קשורות שאינן ציבוריות

כספים העברת וביניהן: ייחודיות בעיות מספר ליצור יכולה בארץ שהונהגה המשלים הביטוח שיטת
צמצום כך ובעקבות המשלים בסל הניתנים לשירותים הבסיסי הסל של שירותים למתן המיועדים
בסל השירותים קבלת התניית האזרחים; לכלל הניתן הבסיסי הסל למימון המיועדים המשאבים
משלים. ביטוח לבעלי משופרים בתנאים הבסיסי הסל שירותי מתן משלים; ביטוח ברכישת הבסיסי

הציבורית. במערכת בשוויון בפגיעה כולן קשורות אלו בעיות

ואחר השונים הבריאות ביטוחי בהתפתחויות מגמות אחר לעקוב חשיבות ישנה אלה, כל לאור
המערכת. על השפעותיהם

משלימים בריאות ביסורוי .2

הבריאות סל עם הדוקות קשורים החולים קופות עלידי המשווקים המשלימים הבריאות ביטוחי
ואת המשלימים הביטוחים את לבחון בבואנו לפיכך, למבוטחיהן. מספקות החולים שקופות הבסיסי
שקופות הבריאות שירותי מהם ולסקור להקדים צורך יש האחרונות, בשנים בהם שחלו התמורות

זמן. לאורך זה בסל שחלו השינויים ומה הבסיסי, בסל מספקות החולים

ב0י0י בריאות ביסוח רקע: 2.1
שירותי במימון מהותיים שינויים כלל ,1995 בינואר לתוקפו שנכנס ממלכתי, בריאות ביטוח חוק
אחד .1995 ינואר לפני קיים שהיה המצב לעומת השירותים, ומתן המשאבים הקצאת הבריאות,
הביטוח והגבלת לספק חייבות החולים שקופות השירותים סל היקף קביעת הוא העיקריים השינויים
הבסיסי הסל היקף על בעצמן החליטו החולים קופות החוק החלת שלפני בתקופה בתקנות. המשלים
עלידי שסופקו השירותים סלי בין שהשווה (1993) דנאי של במחקר המשלים. הסל היקף על ומכאן
(התבססות השירות בארגון התמקדו הקופות בין העיקריים ההבדלים כי נמצא השונות, החולים קופות
לזמן בנוגע במיוחד השירותים ונגישות ובזמינות עצמאיים) שירות נותני העסקת או שכירה רפואה על
מספקים שירות לקבלת ואפשרויות החברים, של העצמית ההשתתפות שיעור למומחים, המתנה
במסגרות שניתן הפסיכותראפי הטיפול ובהיקף מונעת, רפואה של בשירותים גם הבדלים היו פרטיים.
הציעו." שהן המשלים הביטוח בתכניות החולים קופות בין נמצאו ניכרים הבדלים אמבולטוריות.

2.3 בסעיף זה פרק בהמשך מובאת החוק לפני החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה 4
ב'. ובנספח
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ממספר מורכב והוא אחיד הינו לחבריהן לספק חייבות החולים שקופות השירותים סל החוק, בעקבות
מיוחדים תשלומים לרבות הקובע, במועד כללית בקופ"ח נהוג שהיה הרשמי השירותים סל (1) רכיבים:
חויבו המבוטחים שכלל כללית קופ"ח ע"י שניתן המשלים הביטוח את כולל זה סל החבר. ששילם
פסיכיאטרי ואשפוז נפשי טיפול הקובע במועד המדינה ע"י לפרט שסופקו השירותים (2) לרכשו;
והתשלומים התרופות, רשימת (4) וכן בעבודה רפואה שירותי (3) שיקום); מכשירי ואספקת וסיעודי,

5.(1995 בריאות, ביטוח (חוק כללית בקופ"ח הקובע במועד נהוגים שהיו כפי עבורן,

המלא. ליישומו עד החלתו6 מיום שנים שלוש של ביניים" "תקופת נקבעה בריאות ביטוח בחוק
נהוגים שהיו הבריאות שירותי את לחבריהן ולתת להמשיך החולים קופות רשאיות הביניים בתקופת
הבריאות שירותי למתן ייערכו הביניים תקופת תום שעד ובלבד התנאים, באותם הקובע במועד אצלן

החוק. לפי

שנתיים, של ביניים תקופת שלאחר נקבע בחוק השירותים, בסל הקשורים הסעיפים ליישום בהתייחס
בפירוט ולכלול הבסיסי, בסל הכלולים השירותים את לפרט צריכה הבריאות שר שימנה מומחים ועדת
מבית הינתנו מקום של המקסימלי המרחק לשירות, להמתנה המקסימליים הזמן פרקי את גם
אחידות צפויה כלומר ו.8]. [סעיף ואיכותו הספקתו דרך השירות, מתן על המחליט הגורם המבוטח,

הסל. בתוכן הקיימת לאחידות בנוסף השירותים ואיכות נגישות בזמינות גם יותר רבה

המלא יישומו הקופותבעקבות של הבסיסי הסל בהרכבי התמורות של תמציתית סקירה מובאת להלן
בחוק קביעתו לפני הבסיסי הסל בין השוואה על מתבסס הניתוח הביניים. תקופת תום עם החוק של
שנייה, תוספת 1995 ממלכתי בריאות ביטוח (חוק בחוק שנקבע כפי הבסיסי הסל לבין (1993 (דנאי,

ורביעית). שלישית

הקופות כל של הבסיסי בסל תמורות
הסל במסגרת סיפקו לא שבעבר שירותים לספק חייבות החולים קופות כל החוק, הפעלת בעקבות

שלהן: הבסיסי
לאחר המשלימים. הביטוחים במסגרת נכלל זה שירות החוק, לפני  בחו"ל איברים השתלות א.
יותר גבוהים סכומים לממן (ואף 250,000$ עד של בהיקף בחו"ל השתלות לממן הקופות על החוק

הבריאות). משרד של מיוחד באישור
והם: החוק החלת לפני המדינה שנתנה שירותים ב.

כרוני; סיעודי אשפוז שירותי  גריאטריה

יולדות אשפוז את וכן למדינה, מונעת לרפואה האחריות את המחזירים לחוק שינויים נחקקו 1996 במהלך 5
לאומי. לביטוח וילודים

אחרת תקופה הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור הבריאות, שר יקבע אם אלא תקפה זו תקופה 6
מסוים. לעניין אחרות, תקופות או
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הנפש, בבריאות אמבלטוריים שירותים חליפיים, טיפולים פסיכיאטרי, אשפוז  פסיכיאטרית
גמילה;7

שיקום. מכשירי במימון השתתפות  שיקום מכשירי

הכללית קופ"ח של הב0י0י השירותים בסל תמורות
כללית בקופ"ח נהוג שהיה הרשמי השירותים סל את כולל בחוק שנקבע כפי הבסיסי הסל כאמור,
שסל הינו החוק לאחר העיקרי השינוי לכן ידה. על שניתן חובה משלים הביטוח כולל הקובע במועד
המדינה שנתנה ושירותים בחו"ל השתלות לו שהוספו לאחר הורחב כללית חולים קופת של הבסיסי

לעיל. שפורט כפי

מכבי קופח של הבסיסי השירותים בסל תמורות
הסל לעומת שירותים מספר בכיסוי הרחיב ממלכתי בריאות ביטוח בחוק שנקבע כפי הבסיסי הסל
נהוגה אולם הנלווים8 השירותים כל את סיפקה מכבי קופ"ח למשל, החוק. החלת לפני שניתן הבסיסי
טיפולי לגבי זאת. השתתפות ביטל והחוק השירותים ברוב יחסית נמוכה עצמית השתתפות היתה
קובע החוק ואילו ילדים, שני ועד ילד לכל ניסיונות שבעה הבסיסי בסל סיפקה מכבי קופ"ח הפריה,
מכבי קופ"ח תותבים, לגבי הניסיונות. במספר הגבלה ללא ילדים שני עד הפריה לטיפולי אפשרות
חייבת שהקופה קובע החוק באשפוז. נכלל שתל אם רק הבסיסי בסל תותבים בעלות השתתפה

.20^, של בהשתתפות

החוק. לפני הבסיסי הסל לעומת מסוימים שירותים בכיסוי צמצם גם בריאות ביטוח חוק שני, מצד
ואילו ,6 גיל מעל לילדים גם חודשים 12 למשך הילד התפתחות טיפולי סיפקה מכבי קופ"ח למשל,
בטיפולי הבסיסי הסל במסגרת השתתפה הקופה בלבד; 6 גיל עד לילדים אלו טיפולים מחייב החוק
לאחר הבסיסי בסל קיימים שלא שירותים אלה כל אשפוז לאחר ושיקום ובהבראה לילדים, הרטבה
בבדיקת מיוחדים, צרכים לפי מיוחדות תרופות שלה, הבסיסי מהסל כחלק סיפקה, גם מכבי החוק;
עליו. להוסיף חייבת אינה והקופה ומחייב, אחיד תרופות פנקס קיים החוק לאחר לגופו. מקרה כל

התרופות פנקס החוק, לפי תרופות. עבור והתשלום התרופות לפנקס נוגע החוק בעקבות נוסף שינוי
בקופ"ח נהוגים שהיו לכללים בהתאם כן גם יהיה התשלום ואופן בכללית נהוג שהיה זה הינו המחייב
על והתשלום הקופה של תרופות ספר החוק, לפני מכבי, בקופ"ח מנה). עבור קבוע (היטל כללית
תשנה הקופה המעבר תקופת לאחר לכן, מינימום. והיטל התרופה ממחיר מ^10 מורכב היה התרופה
העבר לעומת הרחבה יהוו מסויימים במקרים כי נראה התשלום. כללי ואת התרופות פנקס את

צמצום.  אחרים ובמקרים

וטיפולים פסיכותראפי אבחון שכללו אמבלטוריים הנפש בריאות שירותי סיפקו הקופות החוק לפני גם 7
4060 בין סיפקה כללית קופ"ח הטיפול: אורך של בהגדרה היה הקופות בין ההבדל וקבוצתיים. פרטניים
זמן הגבלת ללא בחודש טיפולים 8 עד לאומית בשנתיים, טיפולים 30 עד סיפקה מכבי בשנתיים, טיפולים

עדיף. מאוחדת עלידי מומן הפסיכותראפי השירות ובמאוחדת בשנתיים) טיפולים 192)

הילד. להתפתחות והשירות הפארהרפואיים השירותים כל  נלווים שירותים 8
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מאוחדת קופ"ח של הב0י0י השירותים בסל תמורות
הסל לעומת שירותים מספר בכיסוי הרחיב ממלכתי בריאות ביטוח בחוק שנקבע כפי הבסיסי, הסל
אולם הנלווים השירותים כל את סיפקה מאוחדת קופ"ח למשל, החוק. החלת לפני שניתן הבסיסי
הפריה, טיפולי בנושא זאת.9 השתתפות ביטל והחוק השירותים ברוב עצמית השתתפות היתה נהוגה
אפשרות קובע החוק ואילו ילדים, שני ועד ילד לכל ניסיונות 87 הבסיסי בסל סיפקה מאוחדת קופ"ח

הנסיונות. במספר הגבלה ללא ילדים שני עד הפריה לטיפולי

קופ"ח של הבסיסי בסל מסוימים שירותים בכיסוי מעט צמצם בריאות ביטוח חוק זאת, לעומת
החוק הבסיסי, בסל תותבים מעלות 25 ב£9 השתתפה מאוחדת קופ"ח למשל, החוק. לפני מאוחדת

2070 של בהשתתפות חייבת שהקופה קובע

מ£109 מורכב היה התרופה על התשלום הקופה, של תרופות ספר היה מאוחדת לקופ"ח גם  תרופות
פנקס את תתאים המעבר, תקופת לאחר מאוחדת, קופ"ח גם לכן, מינמום. והיטל התרופה ממחיר
תהיה כך שבעקבות ייתכן במאוחדת גם בחוק. לנדרש התרופות על התשלום אופן ואת שלה התרופות

באחרות. וצמצום מסוימות תרופות בכיסוי הרחבה

לאומית קופ"ח של הבסיסי השירותים בסל תמורות
הסל לעומת שירותים מספר בכיסוי הרחיב בחוק שנקבע כפי הבסיסי הסל לאומית, קופ"ח לגבי גם
הנלווים השירותים כל את סיפקה לאומית קופ"ח למשל, החוק. החלת לפני בה נהוג שהיה הבסיסי
זאת. השתתפות ביטל והחוק השירות ניתן בהם מהמכונים בחלק עצמית השתתפות היתה נהוגה אולם

שירותים בכיסוי צמצם בריאות ביטוח חוק ולאומית מכבי החולים לקופות בדומה זאת, לעומת
הילד התפתחות טיפולי סיפקה לאומית קופ"ח למשל, החוק. לפני נהוג שהיה הסל לעומת מסוימים
לאומית קופ"ח בלבד; 6 גיל עד לילדים אלו טיפולים לתת מחייב החוק ואילו 12 גיל עד לילדים
2O£5 של בהשתתפות חייבת שהקופה קובע החוק ואילו הבסיסי בסל תותבים מעלות 25 ב£9 השתתפה

בלבד.

היה התרופה על והתשלום הקופה של תרופות ספר היה לאומית חולים לקופת גם תרופות, לגבי
פנקס את תתאים ומאוחדת, למכבי בדומה לאומית, קופ"ח לכן התרופה. ממחיר מ1070 מורכב
חלק לגבי כי ייתכן כאן גם המעבר. תקופת לאחר התרופות, על התשלום אופן ואת שלה התרופות

החוק. לפני נהוג שהיה הסל לעומת צמצום, ובחלק הכיסוי של הרחבה תהיה מהתרופות

שלהם, בכיסוי צמצם או הרחיב החוק האם לקבוע קשה שלגביהם שירותים יש לאומית בקופ"ח
הגבלה ללא ילד לכל ניסיונות שישה עד מימנה לאומית קופ"ח החוק לפני הפריה. טיפולי למשל,
של הגבלה ללא אולם ילדים שני עד הפריה לטיפולי אפשרות כאמור קובע החוק הילדים. במספר

הניסיונות. מספר

בעבר. נהוג שהיה כפי עצמית השתתפות לגבות להמשיך רשאיות החולים קופות הביניים בתקופת 9
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סיכום
ושירותים השתלות בנושא החולים קופות כל עלידי הניתנים השירותים את הרחיבה החוק החלת
נקבעות המעבר תקופת במשך שיקום). ומכשירי פסיכיאטרית (גריאטריה, המדינה עלידי שסופקו

האלו. השירותים את לספק מנת על ארגונית מבחינה נערכות והקופות לאספקתם התקנות

על התבסס שהחוק שמאחר מראה קופה לפי החוק בעקבות התמורות ניתוח זה, כללי לשינוי בנוסף
קודם. בה נהוג שהיה הבסיסי הסל לעומת הרחבה היתה זו שבקופה הרי הכללית, של השירותים סל
עצמית השתתפות ותעריפי הגבלות ומביטול המשלים בביטוח שהיו שירותים מתוספת נבעה ההרחבה
הרחיב בחוק הקבוע הסל ולאומית), מאוחדת (מכבי האחרות החולים קופות לגבי שירותים. למספר
באחרים ואילו וכדומה) עצמית השתתפות הקטין טיפולים כמויות הגדיל (למשל שירותים במספר
עבורן. התשלום ובהסדרי התרופות בפנקס שינוי להכניס גם נדרשות אלו קופות החוק בעקבות צמצם.

זעזועים" "בולם מעין המשלים בביטוח רואות שחלקן עולה אלו חולים קופות נציגי עם הראיונות מתוך
למבוטחים. השירות ובאיכות בהיקף ירידה חלה לא ובזכותו הבסיסי בסל השינויים את שספג

1996 שנת בראשית החולים קופות של המשלים הביסוח 2.2
מאפשר בריאות ביטוח שחוק כפי משלים, ביטוח תכניות לחבריהן מציעות החולים קופות ארבע כל
תקופת במהלך ייקבעו המשלים הביטוח להפעלת מפורטות שתקנות עוד קובע החוק .(10 (סעיף
נושאים: מספר אמורותלהסדיר התקנות והרווחה. העבודה ועדת ובאישור הבריאות שר עלידי הביניים
עלידי המשלים הביטוח על פיקוח לבטח, רשיון בעל נפרד תאגיד עלידי המשלים הביטוח הפעלת
בביטוח לכלול ניתן שלא שירותים פירוט הבריאות, משרד מנכ"ל עם בהתייעצות הביטוח על המפקח
ואיסור הפלייה, ואי הצטרפות זכות והמשלים, הבסיסי הסל מימון מקורות בין הפרדה המשלים,
.(7.12.95 מיום התקנות (טיוטת משלים ביטוח ברכישת הבסיסי בסל בריאות שירותי מתן של התניה

תכנית להציע בחרו ולאומית10 כללית החולים קופות ממלכתי, בריאות ביטוח חוק החלת לאחר
לאומית וקופ"רו 1995 מינואר כבר כללית (קופ"ח ביטוח חברת באמצעות חדשה משלים ביטוח
המבוטח על לתכנית, להצטרף כדי .(7.12.95 תקנות, (טיוטת בתקנות שנדרש כפי ,(1996 מפברואר
והמבוטח בפוליסה, נקבעים הביטוח תנאי חודשית. פרמיה לחברה ולשלם הביטוח בחברת להרשם

בפוליסה. הכלולות הוצאות על כספי החזר הביטוח מחברת מקבל
הביניים, תקופת למשך שניתנה האופציה את לנצל בחרו ומאוחדת, מכבי הנותרות, הקופות שתי
ללא נפרדות), אגודות או עמותות (באמצעות עצמה הקופה של משלים ביטוח תכניות לחבריהן ולהציע
אלו מאוחדת). קופ"ח של הסיעודי לביטוח (פרט ביטוח חברת דרך ושלא הביטוח על המפקח אישור
הועברו בהן החברים בריאות. ביטוח חוק החלת לפני גם ששווקו מתכונת באותה תכניות למעשה הן

החוק לפני קיימת שהיתה המשלים הביטוח תכנית את לשווק לאומית קופ"ח המשיכה 1995 במהלך 10
שיווק הופסק ב1.2.96 ביטוח. חברת באמצעות ולא הקופה עלידי שווקה זו תכנית וביןלאומית". "לאומית

הפניקס. הביטוח חברת באמצעות "לאומיתהפניקס" התכנית בשיווק והחלו זו תכנית
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שלהם הקבע הוראת את ביטלו או התנגדו אם אלא החדשה המשלים הביטוח לתכנית אוטומטית
קבע). הוראת להם היתה שלא (או בבנק

"שירות (א) שירותים: סוגי שלושה מכסות ב1996 החולים קופות כל של המשלים הביטוח תכניות
מרחיב": "שירות (ב) סיעודי; ביטוח שיניים, טיפולי כגון הבסיסי, בסל כלולים שאינם שירותים משלים":
יותר ובחו"ל, בארץ להשתלות כסף תוספת כגון הבסיסי, בסל הניתן הכיסוי את המרחיבים שירותים
משופרים בתנאים ניתנים אך הבסיסי בסל הקיימים שירותים משופר": "שירות (ג) הפריה. טיפולי
קיימים אולם, פרטי." בבי"ח אשפוז הוצאות שיפוי כגון המסחרי או המשלים הביטוח במסגרת
הביטוח תכניות של השוואה מפורטת להלן בתנאים. והן הכיסויים בתחום הן התכניות בין הבדלים
כתוצאה הן בתכניות שינויים צפויים כי לזכור יש .1996 בראשית קופה כל עלידי המוצעות המשלים
התקנות החלת בעקבות והן ביניהן, בתחרות ככלי החולים קופות עלידי שלהן מתמיד מפיתוח

התכניות. והתאמת שינויים הכנסת שיחייבו

(1996) השונות החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה 2.2.1
שמציעות הפוליסות הבאים. המידע מקורות על המשליםמבוססת תכניותהביטוח בין להלן ההשוואה
לקהל האחרות הקופות עלידי שפורסמו כללי מידע דפי למבוטחיהן, ולאומית כללית החולים קופות
נכונות את אישרו אשר הקופות לנציגי הועבר התכניות ניתוח בנוסף, התכניות.12 ותקנוני הרחב

שלהם. הקופה עלידי המוצעות התכניות לגבי הניתוח

ומימוש רישום תהליכי מחיר, ומגבלות, תנאים המוצעים, השירותים את כוללת שלהלן ההשוואה
משלים" "כללית החולים: קופות עלידי המשווקים המשלימים הביטוחים מפורטים 1 בלוח הזכאות.
מכבי, חולים קופת עלידי נוסף ביטוחי ברובד מגן" ו"מכבי מכבי" "קרן כללית, חולים קופת עלידי
בנספח לאומית. חולים קופת עלידי הפניקס" ו"לאומית מאוחדת חולים קופת עלידי עדיף" "מאוחדת
להשוות ניתן לא ולכן סיעודי ביטוח בעיקר המכסות משלים ביטוח תכניות לגבי השוואה הוספנו א'
כללית חולים קופת עלידי המשווקת לגימלאי" "משלים הן: התכניות המשלים. הביטוח לתכניות אותן

מאוחדת. חולים קופת עלידי המשווקת זהב" ו"מאוחדת

האוצר. משרד הביטוח, על המפקח סגנית עלידי שהוצע מודל על מתבסס השירותים של הסיווג 11

כללית פוליסת  כללית קופ"רו ;1996 פברואר הפניקס, לאומית הביטוח פוליסת  לאומית קופ"ח מקורות: 12
תקנות ה1.2.96, ליום מעודכן מכבי קרן חברי של וחובות זכויות מסמך  מכבי קופ"ח ;1996 מרץ משלים
מאוחדת קופ"ח ;(1.3.96 ליום מעודכן מגן מכבי חברי וחובות זכויות מסמך ל23.1.95, מעודכן סיעוד קרן

.1996 פברואר הקופה, שפרסמה כללי מידע דפי
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(1996 (ראשית התלים n191p של המשלים הביטוח תכניות בין השוואת :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
לאומיתהפניקס1 עדיף מאוחדת מגן מכבי מכבי, קרן משלים כללית התכנית שם

הפניקס הביטוח חברת עדיף" "מאוחדת תקנות מכבי, לקרן מכבי קרן עמותת המנהלת כחברה דיקלה הביטוח חברת המבטח הגורם
הישראלי מגן. למכבי מגן מכבי אגודת כלל הביטוח חברות עם יחד ,{2570)

.(1570) ושלוח (£309) מגדל (iWc)
המפקח. עלידי אושרה הפוליסה

בהתאם פיצוי או שיפוי חלקי שיפוי מלא, שיפוי שיפוי בכל למפורט בהתאם פיצוי או שיפוי2 התשלום שיטת
פרק בכל למפורט של עצמית (השתתפות בפוליסה. פרק

המבוטח)
למצטרפים רפואי חיתום למצטרפים רפואי חיתום חדשים למצטרפים רפואי חיתום בהצטרפות רפואי חיתום חיתום3 תהליכי

הקופה חברי חדשים. לתכנית. חדשים בלבד. מגן למכבי
מבוטחים היו אשר

של המשלים בביטוח ן^
31.12.95 עד הקופה
מחיתום. פטורים

רפואיים,טיפולי ואביזרים מכשירים כגון; לאומיתהפניקס למבוטחי שירותים למגוון מיוחדות והנחות בהטבות להשתמש לחבריה מציעה לאומיתהפניקס 1

"קו את לרכוש לחבריה מציע לאומיתהפניקס כן כמו נוסף. תשלום דרשה לא בהנחות/הטבות שימוש הדוח לכתיבת נכון מרפא, במעינות טיפולים הרזיה,
ולהפך. להנחות/הטבות תנאי מהווה לא 2000 הבריאות קו פוליסת רכישת הפניקס, חברת של משלים רפואי ביטוח פוליסת שהיא "2000 הבריאות

הארוע. קורה או המחלה מתגלה כאשר למבוטח הניתן מראש קבוע סכום  כספי פיצוי מראש. קבוע סכום ועד קבלות כנגד הוצאות החזר  כספי שיפוי 2

בריאות). תצהיר מהמבוטח דורשים רפואי חיתום יש כאשר כלל (בדרך הביטוח. אפשרות את מכתיבות אשר רפואיות דרישות  רפואי חיתום 3



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית

חדשים: למצטרפים רק חדשים מצטרפים כגון: מסוימים לשירותים חודשים 3 חדשים:5 למצטרפים רק אכשרה4 תקופת
לשירותים חודשים 3 תקופת עדיף, למאוחדת מכבי בקרן אשפוז לאחר הבראה למשל מסוימים בשירותים חודשים 3

השתלות למשל מסוימים חודשים. 4 של אכשרה 24 ועד פרטית אחות מגן ובמכבי חודשים 12 ועד בחו"ל וניתוחים השתלות
12 ועד בחו"ל, וניתוחים כגון: מסוימים לשירותים חודשים הפריה. למשל מסוימים לשירותים

חוץגופית. בהפריה חודש ובמכבי מכבי בקרן בחו"ל ניתוחים
וכיו"ב. סיעוד ביטוח מגן

לאומית קופ"ח חברי מאוחדת קופ"ח חברי ללא מכבי קרן מכבי. קופ"ח חברי כללית קופ"ח חברי להצטרף6 רשאים
גיל. הגבלת ללא מגן למכבי ההרשמה גיל. הגבלת

של משפחתו בני כל ברישום מותנית
ובעמותת בקופה הרשומים החבר

רשאית מגן מכבי אגודת מכבי. קרן
בני חברים ,60 גיל עד חברים לקבל
חברים שהם בתנאי רק 75 עד 60 c
לפני לקופה שהצטרפו ותיקים "*

שנה. 60 להם מלאת

הביטוח. תגמולי את קבלתם לפני מבוטחים להיות האנשים חייבים שבו הזמן משך  אכשרה תקופת 4

של המשלים הביטוח את ורוכשים ללאומית המצטרפים או משלים) (כללית כללית של המשלים הביטוח את ורוכשים לכללית המצטרפים אחרת קופה חברי 5

אכשרה. מתקופת פטורים עברו ממנה בקופה המשלים בביטוח מבוטחים והיו (לאומיתהפניקס) לאומית
מהביטוח. חלק רק לקנות ניתן לא בלבד, מלא כביטוח לקנות ניתן משלים ביטוח תכנית 6



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית

חדשים: למצטרפים בהן חלה אשר מחלות מגן: במכבי הצטרפות מועד לפני ארע הביטוח מקרה חריגים
לפני ארע הביטוח מקרה חברותו לפני החבר לפני החבר בהן חלה אשר מחלות תקופת במהלך או לביטוח המבוטח

של הצטרפותו מועד (לרבות עדיף במאוחדת או מום (לרבות מגן במכבי חברותו שירות עבודה, / דרכים תאונת האכשרה,
ללאומית המבוטח או גופני ליקוי או מום בתאונה פגיעה או גופני ליקוי ניסיון טרור, / מלחמה פעולות צבאי,

ללאומית או משלימה קודמת) בתאונה פגיעה בהגבלה, מחלות ייחשבו קודמת) אלכוהול, סמים, שפיות, אי התאבדות,
במהלך או בינלאומית בהגבלה, מחלות ייחשבו זכויות. לחבר תהיינה לא בהן איידס.
לכל האכשרה. תקופת לחבר תהיינה לא בהן מכבי חברי לילדי מולדים מומים

המבוטחים: זכויות. טרם מגן במכבי חברים (שהיו מגן
עבודה, / דרכים תאונת תחול ולא יוגבלו לא הילדים) לידת
פעולות צבאי, שירות מכבי בקרן בגינם אכשרה תקופת

ניסיון טרור, / מלחמה קרן ללא 70 גיל מעל למצטרפים
שפיות, אי התאבדות, שהצטרפו מגן במכבי חברים סיעוד.

איידס. אלכוהול, סמים, זכאים לא 60 גיל לאחר לתכנית
הביטוח בגין האגודה להשתתפות en

הסיעודי. *"*



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
כפוף הביטוח חוק ע"פ ביטול התכנית תקנון ע"פ התכנית; תקנות ע"פ על למפקח כפוף הביטוח, חוק ע"פ הביטוח ביטול
הביטוח: על למפקח (לכל הביטוח יחידת בכתב. בהודעה המבוטח עלידי * הביטוח:
אם: החברה עלידי * יבוצע: המשפחה) בו החודש בתום לתוקף ייכנס אינו המבוטח אם: החברה עלידי *
משלם, אינו המבוטח כתב המבוטח עלידי * ההודעה. נתקבלה מהחברה העלים המבוטח משלם,

העלים המבוטח עדיף" "מאוחדת על ויתור בכתב בהודעה העמותה עלידי * כל כוזבת, תביעה הגיש המבוטח עובדות,
עובדות, מהחברה של אישית חתימה עם בתום לתוקף ייכנס הביטול לחבר. חוזה. הפרת

תביעה הגיש המבוטח המבוטח. על לערער החבר רשאי יום. 30 או לתוקף יכנס המבוטח עלידי ביטול *
חוזה. הפרת כל כוזבת, אי עקב  הקרן עלידי * הקופה. של הדין בית בפני ההחלטה ייכנס עת בכל הביטוח, מתחילת יום 30
המבוטח עלידי ביטול * לקרן. מיסים תשלום בקרן או בקופה חברות הפסקת * את למסור יש חודשיים. לאחר לתוקף

בתום לתוקף ייכנס במכבי חברות הפסקת גוררת מכבי לחברה בכתב הבקשה
החודש שלאחר החודש מגן.

ההודעה. נמסרה בו
המבוטח עלידי ביטול ^

ביטול גם משמעו **

ילדו. לגבי הביטוח



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
ע"פ נקבעים הביטוח דמי  28 גיל ער יחיד מבוטח למספר בהתאם נקבעים החבר דמי של גילו ע"פ נקבעים הביטוח דמי הביטוח דמי  פרמיה

המבוטח של גילו ש"ח 18.5 לגיל ובהתאם במשפחה הנפשות המבוטח:8 לתחילת החודשיים
6.05 18 גיל עד  5528 בגיל יחיד מבוטח ל22 ש"ח 0 בין נעים והם החבר ש"ח 5 18 גיל עד 71996 שנת
23.0 3518 גילאים ש"ח 21 ל17 ש"ח 5 ובין מכבי; בקרן ש"ח ש"ח 19 4919 גילאים
24.3 4936  55 גיל מעל יחיד מבוטח מי חבר בסה"כ מגן; במכבי ש"ח ש"ח 25 5950
30.4 5550 ש"ח 26 בין משלם הביטוחים בשני שהחבר ש"ח 35 6460
31.6 5956 בני מספר (לכל משפחה ש"ח. ל39 ש"ח 5 ש"ח 45 6965
43.7 6460 תוספת ש"ח. 31 משפחה) ואשה ,18 גיל עד ילדים מכבי בקרן ש"ח 55 +70
54.6 6965 אם לחודש ש"ח 5 של פטורים 60 גיל עד עובדת לא
חדשים: למצטרפים מעל המשפחה מבני אחד מתשלום.

68.0 7570 .55 גיל
74.1 8076 סיעודי ביטוח כולל לא
80.1 8581 זהב". "מאוחדת 10

מבוטחים שהיו לחברים *"*

גיל מעל והם 95 סוף עד
55 של אחיד תשלום 70

ש"ח

ושל הביטוח על המפקח של אישור יש אם ורק אך בתכנית המבוטחים לכלל הביטוח דמי את לשנות לינואר 1 כל רשאיות והפניקס דקלה הביטוח חברות 7
לצורך. בהתאם שנה, חצי כל התכניות של הביטוח דמי את מעדכנות ומאוחדת מכבי החולים קופות הקופה.

לאומיתהפניקס. בפוליסה גם נכון הדבר הביטוח. פוליסת בגין החברה על המוטלים אחרים חובה ותשלומי בולים דמי יתווספו הביטוח לדמי 8



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
הסל לכיסוי הרחבה בסל לניתן הרחבה הסל לכיסוי הרחבה מכבי קרן השתלות: הבסיסי. הסל לכיסוי הרחבה וניתוחים השתלות

כבד, השתלות; הבסיסי. הקרן השתתפות הבסיסי, את לבצע ניתן שלא בתנאי הבסיסי מח ריאות, לבריאות, לב, כליה, כבד, בחו"ל חיים להצלת
לבריאות, לב, כליה, (למשל, הנלוות בהוצאות ניתן לא או סביר, במועד הטיפול .100,000$ עד של מרבי סכום עצמות.
עד עצמות, מח ריאות, מלון), בתי טיסה, כרטיסי ריאות, לב, השתלות: כלל. לבצעו עד חיים להצלת טיפול ו/או ניתוח סרטן,
.170,000$ של לסכום .10,000$ עד ,170,000$ עד של תוספת וכליות כבד .50,000$

טיפול ו/או ניתוח סרטן, להצלת טיפול ו/או ניתוח סרטן, המבוטח זכויות שמוצו בתנאי זאת כל
עד חיים להצלת .70,000$ עד חיים הרפואי והטיפול בחוק, הבריאות סל ע"פ

בתנאי זאת כל 100,000$ טיפול לו ואין בישראל לביצוע ניתן אינו
המבוטח זכויות שמוצו בהשתלות השתתפות מגן מכבי (כלומר, מוות בסכנת המבוטח חלופי,
בחוק, הבריאות סל ע"פ עד של אחרים גדולים ובניתוחים לאי כסיבה ייחשב לא ממתינים של תור
אינו הרפואי והטיפול מן מ6?50 יותר (ולא 25,000$ בארץ). הטיפול ביצוע
בישראל לביצוע ניתן בתנאי ולבי"ח). למנתח התשלום
חלופי, טיפול לו ואין הטיפול/ את לבצע אפשרות שאין
מוות בסכנת המבוטח ואין בארץ סביר במועד ניתוח ,0

של תור (כלומר, לשיפוי/פיצוי כבר זכאי המבוטח '"
ייחשב לא ממתינים גוף או מכבי קרן הבסיסי, מהסל
ביצוע לאי כסיבה כלשהו. שלישי
בארץ). הטיפול



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
אין שמיעה להצלת ניתוחים עד וראיה שמיעה הצלת מכבי קרן של מוחלט איבוד למנוע הבאים טיפולים ראייה להצלת טיפולים

ניתוחים או וראייה במקרים וטיפולים ניתוחים ,70,000$ ניתן לא אשר השמיעה, ו/או הראיה חוש בחו"ל שמיעה או
גוף מערכות של מורכבים עד 75ומעלה £9 של נכות סכנת שיש עד חלופי טיפול לו ואין בארץ לביצוע

כלולים שאינם שונות .70,000$ הרפואי הטיפול להמשך הוצאות .50,000$
ניתנים לא הבסיסי, בסל לא המבוטח אשר וכו') (תרופות בחו"ל

ואושרו בארץ לביצוע שאינם גדולים ניתוחים מגן מכבי 18 עד יכוסו הבסיסי בסל להן זכאי
הנהלת עלידי מראש מכבי בקרן או הבסיסי בסל כלולים .10,000$ ועד הטיפול לאחר חודש

ל40,000$ עד שיפוי הקרן. .25,000$ עד
קבלת עד אפשרות ובנוסף
נלוות. להוצאות 10,000$

!■*
^4



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית

לעבור למבוטח הומלץ אירוע או קשה מחלה מטפל, רופא הפניית עפ"י מכבי, קרן מחלת גילוי גדול, ניתוח לבצע צורך רופאים עם התייעצות
מחלת גילוי גדול, ניתוח הרופא ביוזמת חריג, הקשור בכיר מומחה אצל התייעצות עם התייעצות הלב, שריר אוטם סרטן, מומחים910
הלב. שריר אוטם סרטן, הקופה וע"ח המטפל מספר הגבלת ללא מכבי קרן עם 75 £9 עד השיפוי סכום מומחה. רופא

רופא עם התייעצות רופאים אצל התייעצות הפעמים. ש"ח 326 ועד בפועל מההוצאה
של שיפוי סכום מומחה הקשורים מומחים בכירים רופא אצל התייעצות מגן, מכבי אחד כל של קיומו עקב אחת להתייעצות

מההוצאה lot עד הגבלת ללא הקופה עם מומחה רופא ולא בארץ מומחה רופא אצל התייעצות בנוסף מהמצבים.
מ300 יותר ולא בפועל וללא הפעמים מספר ל3 מוגבלת הזכות שבהסכם ש"ח 225 75ועד % של החזר שבהסכם
אחת להתייעצות ש"ח החבר. השתתפות (ביקור חברות לשנת התייעצויות 3 ועד אחר) רופא אצל ש"ח 180 (ועד

אחד כל של קיומו עקב פעמית חד התייעצות במקרה בהתייעצות). מוגדר חוזר בשנה. פעמים
המפורטים מהמצבים עם המבוטח ביזמת מחלת לב, ניתוח גדול, ניתוח של

לעיל. פרטיים בכירים רופאים של החזר הלב שריר אוטם או סרטן
ועד 50מהעלות £9 עד ש"ח 225 ועד למומחה ש"ח 326 עד
ש"ח. 300 של לסכום בריאות במצב שבהסכם. למומחה

מומחה עם התייעצות המחייב אחר
מומחה אצל ש"ח 225 עד של החזר 2
מומחה אצל ש"ח 180 ועד שבהסכם

ביקור 75מדמי £9 בהסכם. שלא
שר"פ במסגרת מומחה רופא אצל
ש"ח 330 כיום ירושלים בהדסה

להתיעצות.
רופא ו/או ציבורי בבי"ח מכון מנהל או יחידה מנהל או מחלקה מנהל סגן או כמנהל ולאומיתהפניקס עדיף מאוחדת משלים, בכללית מוגדר מומחה" "רופא 9

בישראל. מוכר אקדמאי ממוסד פרופ' של אקדמאי תואר בעל
אינו ואשר ציבורי או ממשלתי בבי"ח מחלקה, מנהל סגן או מחלקה מנהל בעבר) שימש (או המשמש כרופא מגן מכבי עלידי מוגדר בארץ מומחה" "רופא

בכיר. מומחה כרופא מכבי בקרן המוגדר רופא למעט בהסכם, מכבי קרן ו/או הקופה עם קשור
מלאה. והרדמה מלא אשפוז הדורש כניתוח מוגדר גדול" "ניתוח 10
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית

אין אין 75%מהוצאותיו עד מגן, מכבי של החזר בחו"ל רופא אצל התייעצות רופא עם התייעצות
על מ500$, יותר ולא הממשיות של בכתב הפניה ע"פ 750$ ועד 7590 בחו"ל" מומחה

מראש שאושרה רופא הפנית סמך ישראלי. מומחה
האגודה. עלידי

אין של קצב הפרעות ניטור קרדיאלי אירוע נתקיים מכבי, קרן אוטם לב, ניתוח לביצוע הצורך נקבע קרדיולוגי למשדר מנוי
ההטבות במסגרת יש חריף אוטם לאחר הלב דמי של מלא כיסוי לב. ניתוח ו/או שיפוי קצב. הפרעות הלב, שריר של חריף לב חירום ושירותי

הניתנות וההנחות לאחר או הלב בשריר חירום ושירותי לקרדיוביפר המנוי ש"ח 65 ועד בפועל מההוצאה £609, של פרטיים
בתכנית. למבוטחים של לתקופה לב ניתוח למה נוספים שבועות 6 למשך לב חודשים 9 למשך לחודש

לאחר חודשים שלושה הבסיסי. בסל שניתן
הארוע.

9 של מכבי לקרן תוספת מגן מכבי
לפי בסה"כ; אחת שנה ועד חודשים

שנתיים. עד קרדיולוג המלצת
0*

ככזה ואושר והמדעית, הרפואית בקהיליה זה בתחום סמכא כבר והמוכר בענין הנוגע המוגדר בתחום המתמחה בחו"ל כרופא מוגדר בחו"ל" בכיר "מומחה 11

התכנית. של הרפואי היועץ עלידי
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית

ההטבות במסגרת יש כירופרקטיקה, 60£9ממחיר של הנחה  מגן מכבי ועד הטיפול 60מהוצאות $< של שיפוי אלטרנטיבית רפואה
הניתנות וההנחות אקופונקטורה, ועד לטיפול ש"ח ל55 ועד הטיפול בשנה טיפולים 10 ועד לטיפול ש"ח ל54

בתכנית. למבוטחים ביופדבק, הומאופטיה, או בשנה אחד בתחום טיפולים 10 שאושרה במרפאה או ציבורי בבי"ח
ועוד. רפלקסולוגיה בשנה היותר לכל טיפולים, ל16 אקופונקטורה, ב: דקלה עלידי

מומחה רופא באישור מהתחומים יותר או בשניים כירופרקטיקה. ביופידבק, הומאופטיה,
הכאב מרפאות במסגרת הקופה. במרפאות המפורטים,
בהשתתפות הקופה של אקופונקטורה, התחומים:
המבוטח. של עצמית ביופידבק, הומאופטיה,

רפלקסולוגיה כירופרקטיקה,
ושיאצו.

ימי 10 של רצופה שהייה ניתוח ובעקבות בסמוך בהוצאות השתתפות מכבי קרן לאחר בבי"ח ימים 5 של רצופה שהייה ניתוח לאחר סיוע
לאחר מלאים אשפוז איברים, השתלת מוח, רצופים ימים 8 של אשפוז לאחר אשפוז יום כל עבור ש"ח 136 ניתוח.

ש"ח 150 של פיצוי ניתוח. אשפוז המחייב בטן ניתוח או הבראה מוסד של שהייה לפחות, החלמה ה21. היום ועד ה6 מהיום 0
אשפוז יום כל בגין עד ימים. מ10 למעלה העמותה עלידי שאושר מוכר מלון לב: ניתוח / לב ארוע לאחר ושיקום N

ה היום ועד 1 1n מהיום ימים 7 עד ליום 65$ 21 ועד לפחות רצופים ימים 6 למשך ליום ש"ח 200 ימים 7 של השתתפות
.20 לב אירוע לאחר החלמה בשנה. יום מהסל זכאי שהמבוטח למה בנוסף

מלאים. החלמה ימי 7  ליום) ש"ח 200 ימים 7) הבסיסי
המכביה כפר כמו למנוחה במקומות

באותו נוספת השתתפות מגן מכבי
וביחד משתתפת מכבי שקרן שיעור
הרופא המליץ ליום. ש"ח 310 עד

יוכל רפואית להשגחה זקוק שהחבר
את לקבל זכאותו ימי עפ"י החבר

הבראה. תקופת
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
ניתוח בביצוע צורך להתאשפז לבחור ניתן רופאים רשימת מתוך מכבי קרן רשימת (מתוך ניתוח בביצוע צורך מנתח בשכר השתתפות

לבצעו המבוטח ובחירת ולהינתח פרטיים בבי"ח בבתי"ח העמותה עם הקשורים בבי"ח לבצעו המבוטח ובחירת ניתוחים) פרטי בבי"ח
בשירותי או פרטי בבי"ח בכירים מנתחים עלידי ועבור העמותה עם בהסכם פרטיים והחברה שר"פ/שר"ן, בשירותי או פרטי

ובתנאי שר"פ/שר"ן, הסכם, לקופה יש איתם מכסה הניתוחים. מרשימת ניתוח הניתוח ביצוע את למבוטח מראש אישרה
ברשימת כלול שהניתוח של תחומים ב12 הניתוח. הוצאות של מלא כיסוי סכום פרטי. רופא ועלידי פרטי בבי"ח

בפוליסה, הניתוחים הכירורגיים. המקצועות משרד '%20tממחירון שווה הביטוח
מראש אישרה והחברה של העצמית השתתפות מנתח לבחור מאפשרת מגן מכבי לעלות יתווספו הביטוח תגמולי הבריאות

ביצוע את למבוטח בין החבר ואשפוז הרופאים לרשימת מחוץ הבריאות משרד מחירון ע"פ הניתוח
ועל פרטי בבי"ח הניתוח מהעלות £1591(^ פרטיים בתי"ח של שנייה במחלקה באמצעות קופ"ח עלידי למבוטח שישולם
סכום פרטי. רופא ידי של כיסוי גם יש הכוללת. כן כמו האגודה. עם הקשורים דקלה.
ל שווה הביטוח עד בשר"פ לניתוח 3O£9 עד הוצאות בגין השתתפות מאפשרת
משרד ממחירון £309. ש"ח 7,000 לתקרה שאינם פרטיים בבי"ח אשפוז
תגמולי הבריאות. מביניהם) (הנמוך משתתפת וכן האגודה עם קשורים

לסכום יתווספו הביטוח או הדיפרנציאלי המחיר של בגובה r7
הסכימה אותו המרבי שבהסכם. ביה"ח מחיר של
למבוטח לשלם קופ"ח
ההשתתפות ולסכום
המבוטח של העצמית
ממחיר 159& (בסך
מחירון לפי המנתח

משה"ב).
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
במהלך המבוטח נפטר ראה זהב, במאוחדת יש אין אץ של במקרה תגמול
בו מיום ימים 7 תוך או .1 נספח פטירה

הכלול ניתוח עבר
הניתוחים ברשימת

המבטח ישלם בפוליסה,
5,000 של סכום למוטב
לתגמולי בנוסף ש"ח

הביטוח.

אין אין של שיפוי ניתוח, לאחר מגן, מכבי ש"ח 250 ועד £759. של החזר ניתוח לאחר פרטית אחות
ניתוח בגין ימים 8 עד ליום 100$ ימים 3 ועד יום לכל
לשנת מ1,500$ יותר ולא אחד

אחת. חברות
3
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
בסל לניתן הרחבה בטיפול הכרוך כל 6 גיל ועד 3 מגיל לילדים מכבי, קרן ש"ח ל65 ועד מהעלות 75^< של שיפוי בבעיות טיפולים

£609. של שיפוי הבסיסי, אצל בהתפתחות הפרעות בהשתתפות הבסיסי לסל כתוספת מעבר לשנה טיפולים 20 עבור טיפול לכל ילדים אצל התפתחות
ש"ח ל60 ועד מהעלות ריפוי (פיזיותרפיה; ילדים לשנה טיפולים 30 עד עצמית איחור שיש בתנאי הבסיסי. בסל לקבוע

20 עבור טיפול לכל בדיבור בעיסוק, 60 עד מוגדלת עצמית ובהשתתפות אצל ובהתפתחות בתפקוד משמעותי
מעבר לשנה טיפולים 9 עד 0 מגיל ופסיכולוגי) בשנה. טיפולים של טיפול ושחייב 7 גיל ועד 3 מגיל ילדים
הבסיסי. בסל לקבוע במספר הגבלה ללא או בעיסוק מרפא או פיזיותרפיסט
איחור שיש בתנאי השתתפות תוך הטיפולים לגילאי נוספת טיפול שנת מגן מכבי ואחד פסיכולוג. או תקשורת קלינאי
בתפקוד משמעותי המבוטח. של עצמית זו. בשנה בסה"כ טיפולים 45 ועד 86 המשפחה ילדי וכל הילדים מהורי

ילדים אצל ובהתפתחות במרפאות ניתן הטיפול המשלים. בביטוח מבוטחים
ושחייב ,7 גיל ועד 3 מגיל של הילד להתפתחות
פיזיותרפיסט של טיפול ובמרפאות הקופה
או בעיסוק מרפא או בי"ח של הרלוונטיות
או תקשורת קלינאי ציבוריים. "

מהורי ואחד פסיכולוג. *"
ילדי וכל הילדים

מבוטחים המשפחה
המשלים. בביטוח

אין $30, בגובה הנחה ,6 גיל מעל ילדים מכבי, קרן לטיפול הנזקקים 8 גיל מעל ילדים אצל הרטבה טיפולי
הנחות במסגרת יש במסגרת הקופה מתעריף ש"ח 300 50%ועד של השתתפות 6070 של פעמי חד שיפוי הרטבה. למניעת ילדים
הניתנים והטבות לרפואה המרפאות אחת טיפולים בסדרת מההוצאות ש"ח. 272 ועד פעמון לרכישת מההוצאה

למבוטחים. הקופה. של משלימה לילה. בהרטבת
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1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
הבסיסי, לסל כתוספת בבי"ח טיפולים ביצוע בבי"ח ילדים, שני עד מכבי, קרן טיפולי ביצוע הבסיסי, לסל כתוספת בהוצאות השתתפות

חוץ הפריה טיפולי ביצוע קשורה איתם פרטיים בשליש משתתפת מכבי קרן פרטי לה יש אשר לאשה גופית חוץ הפריה גופית חוץ הפריה
לה יש אשר לאשה גופית ציבוריים. ובבי"ח הקופה המקובל המחיר בין ההפרש מעלות של הטיפול.שיפוי לפני ילדים שני לפחות
לפני ילדים שני לפחות ילד עבור ילדים, שני עד פרטי. בבי"ח למחיר ציבורי בבי"ח בגין ש"ח 3500 ועד בפועל מההוצאה 570ר
7570 של הטיפול.שיפוי השתתפות 5070 שלישי / תקופה כל במשך ילד לכל הטיפולים
ועד בפועל מההוצאה מההוצאה עצמית ציבורי בבי"ח מכסה מגן מכבי מבוטחים.12 הזוג בני היות תקופות

הטיפולים בגין ש"ח 3500 6 במסגרת הכוללת הגבלה ללא השלישי מהילד %100 שנה. מבוטחים הזוג בני ששני בתנאי
כל במשך ילד לכל טיפול. של נסיונות פרטי ובבי"ח הילדים, במספר

היות תקופות / תקופה , הילד עבור הנוספת מהעלות %83'Ty
מבוטחים. הזוג בני מהילד וב>$50 והשני הראשון

הזוג בני ששני בתנאי ואילך. השלישי
שנה. מבוטחים אחד טיפול בהוצ' השתתפות

בגובה בחו"ל מיקרומניפולציה
האשה רק אם בארץ. התעריף 3

מהתשלום. לחצי זכאית מבוטחת

הביטוח. פרטי בדף שנקבע במועד המתחילה חודשים, 36 בת כתקופה ביטוח תקופת מוגדרת ולאומיתהפניקס כלליתמשלים בפוליסות 12
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של לקוי בריאותי מצב משווקת מאוחדת קופ"ח ש"ח 3,736 עד השתתפות מכבי, קרן כך המבוטח של לקוי בריאותי מצב סיעודי ביטוח
יכול שאינו כך המבוטח לביטוח פוליסה בנפרד מהוצאותיו מ^40 יותר ולא לחודש 6 מתוך 4 עזרה ללא לבצע יכול שאינו
מתוך 4 עזרה ללא לבצע זהב. מאוחדת סיעודי: חודשים, 60 במשך הממשיות היומיות. הפעולות

היומיות. הפעולות 6 א נספח ראה ל25 זכאי בביתו הנמצא מבוטח סכומי עד הסיעודיות ההוצאות של שיפוי
ההוצאות של שיפוי חודשים 60 במשך שבועיות שעות כניסה גיל לפי (משתנה מרביים ביטוח

סכומי עד הסיעודיות את פותרת עדיף מאוחדת לחודש. ש"ח 2,590 ועד 5,442 עד מ1,633 לביטוח) המבוטח של
(משתנה מרביים ביטוח של בחודשיים המבוטח במוסד המאושפז מבוטח לגבי ש"ח

של כניסה גיל לפי של העצמית ההשתתפות לו מלאו שטרם מי זכאי מגן מכבי סיעודי.
ללאומית המבוטח אשפוז בגין המבוטח מוסיפה לאגודה. קבלתו בעת 60 הנמצא מבוטח לגבי ש"ח 3,265 עד מ980

מקרה ובכל משלימה, המחויבת מורכב סיעודי 1,000$ עד סיעודי באשפוז השתתפות ■ בביתו.
מ1,500 (1.1.95 לפני לא הבסיסי. הסל מכוח ההשתתפות שסה"כ ובתנאי לחודש 36 הגימלה לתשלום המרבית התקופה

ש"ח ל6,000 עד ש"ח יעלה לא מגן ומכבי מכבי קרן של חודשים.
המאושפז מבוטח לגבי של הממשיות מהוצאותיו 8070 על פוליסת בנפרד משווקת כללית כן כמו ^

סיעודי. במוסד ש"ח 6,700 של תיקרה עד המבוטח ראה  לגימלאי משלים סיעודי ביטוח .י"
לגבי ש"ח 4,000 עד 1,000 מבוטח בכלל. 25,000$ ועד לחודש א13 נספח
בביתו. הנמצא מבוטח שבועיות שעות 35 עד יקבל בביתו

המרבית התקופה לחודש. ש"ח 3,500 ועד
מ נעה הגימלה לתשלום
כניסה (גיל חודשים 60

(גיל חודשים ל36 (70 עד
.(71 מ גבוה כניסה

עבור הרגילים הביטוח מדמי נמוכים ביטוח דמי ממנו גובה הביטוח חברת לגימלאי" ו"משלים "כלליתמשלים" הפוליסות שתי את רוכש והמבוטח במידה 13

"משליםלגימלאי". הפוליסה תנאי לפי רק סיעודי לביטוח זכאי והמבוטח "כלליתמשלים"



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
אין חיוניות תרופות אספקת קרן לחברי יסופקו הקרן, תקנון לפי . אין תרופות ברכישת הטבה

בפנקס מאושרות שאינן פרטי מרקחת בית בכל מכבי
הקופה, של התרופות ההטבה הקרן. עם שבהסכם
507c עד השתתפות הבריאות. שר בקשת עפ"י הוקפאה
לצרכן. מהמחיר

משתתפת התכנית צינטורים ביצוע לצינתור הזקוק מבוטח מגן מכבי טיפולי צינתור ש"ח, 8,864 אבחנתי צינתור בחולי וטיפול אבחון
במסגרת בצינתורים וטיפולים אבחנתיים או טיפולי, צינתור או אבחנתי, בארץ ש"ח 45,832 לב ניתוח ש"ח, 20,777 לב

בניתוחים ההשתתפות לב ניתוחי לרבות או בארץ פרטי, באורח לב ניתוח המבוטח של בחירתו ע"פ בחו"ל או
ב^30 פרטיים בבי"ח בבתי"ח אשפוז במסגרת £?90מעלות של השתתפות בחו"ל.

הבריאות משרד ממחירון באמצעות פרטיים של במקרה 2,500$ ועד הפעולה
לטיפול. או לניתוח בכירים מנתחים 7,400$ עד או אבחנתי צינתור

בהשתתפות שבהסכם עד או טיפולי, צינתור של במקרה
המבוטח. של עצמית לב. ניתוח של במקרה 17,000$ $}

אין אין משקמת גופנית פעילות מכבי, קרן 9 במשך לחודש ש"ח 110 של השתתפות קרדיוסטייל לב שיקום
הטבות במסגרת יש חודשים 3 למשך בקרדיוסטייל, גופנית לפעילות מנוי ברכישת חודשים

הניתנות והנחות כיסוי ועד החוק עפ"י לניתן מעבר לב. התקף לאחר לשיקום משקמת
בתכנית. למבוטחים בהמלצת 67מההוצאות, £9 של

נוספים חודשים 6 למשך קרדיולוג
מההוצאות. 5O5S< של כיסוי ועדי

מבוקרת גופנית פעילות
סיכון, גורמי לבעלי בקרדיוסטייל
6770 כ של להשתתפות זכאי חבר

חודשים. 6 למשך מהוצאותיו



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
אין השכרת בגין השתתפות (לפי %33 של השתתפות מכבי קרן אין ואביזרים מכשירים

הטבות במסגרת יש חיוני רפואי מכשור ברכישת הקרן) ומחירון רשימה רפואיים
הניתנות והנחות ברשימת כלול שאיננו כלולים שאינם רפואיים מכשירים

בתכנית. למבוטחים מותנה הבריאות. משרד הבסיסי. בסל
מראש אישור בקבלת

מהקופה עד של השתתפות השלמת מגן מכבי
האגודה). ומחירון רשימה (לפי $83.

אין תקופתיות בדיקות ביצוע אין . אין מונעת רפואה
הטבות במסגרת יש לגילוי רופא, בהפניית

הניתנות והנחות מחלות של מוקדם
בתכנית. למבוטחים במערכת ממאירות

שד בדיקות העיכול, ^
הרחם. צוואר ומשטחי 01

מי של סקר בדיקות ביצוע
שיליה סיסי ו/או שפיר

בהריון נשים אצל
לצורך ,3531 בגילאים
מולדים מומים גילוי
המלצה לפי בעובר

ביתי מוניטור רפואית.
בהריון נשים אצל למעקב
(בהשתתפות גבוה בסיכון

עצמית).



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
אין נגד שפעת, נגד חיסונים אין ש"ח, 100 ועד 570ר לחו"ל נסיעה טרם חיסונים

הטבות במסגרת יש בגיל לנשים אדמת המלצת ע"פ הנדרשים חיסונים עבור
הניתנות והנחות לנשים חיסונים הפוריות, . הבריאות משרד

בתכנית. למבוטחים RH בעלות בהריון
קרום דלקת נגד חיסונים
של זיהומית ודלקת המוח
עצמית. בהשתתפות הכבד

אין הקופה, רופא בהמלצת פסוריאזיס חולה מכבי, קרן אין במעינות טיפולים
ההטבות במסגרת יש מרפא במעיינות טיפולים זכאי הבסיסי לסל כתוספת מרפא

הניתנות וההנחות ובגין עור מחלות בגין יום ממחיר ל>^80 עד להשתתפות
בתכנית. למבוטחים של בכיסוי פרקים מחלות חודש למשך במרחצאות שהיה

מההוצאה 9070 עד לסה"כ ועד ליום), ש"ח (כ160 בשנה
בגין המבוטח של הכוללת סולריום למתקן כניסה מדמי $90< ?5

והשתתפות הטיפולים. כניסות. של מכסימלי למס' עד
45$ עד האירוח בדמי

ימים מ30 יותר לא ליום
בשנה.

אין מקצוע גורמי באישור אין אין פסיכולוגי טיפול
עד של השתתפות בקופה

אצל בטיפול ש"ח 75
שבהסכם פרטי פסיכולוג

הקופה. עם



(המשך) (1996) החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין השוואה :1 לוח

1996 לאומית 1996 מאוחדת 1996 מכבי 1996 כללית
אין של השיניים במרפאות חברי מכבי, של השיניים במרפאות במרפאות משמרים שיניים טיפולי ביצוע טיפולי בהוצאות הנחה

ההטבות במסגרת יש שנתית, בדיקה הקופה £109, עד ל^5 זכאים מכבי קרן הקופה. של ש.ל.ה ואורתודונטיה שיניים
הניתנות וההנחות ועזרה חירום שירותי הנחה. הנחה ל^15 בנוסף ש.ל.ה ממחירון $15, לילדים.

בתכנית. למבוטחים הנחה חינם; ראשונה המרפאה. עלידי הניתנים
טיפולי בגין 15?£< בגובה להנחה זכאים מגן מכבי חברי

משמרים, שיניים וישור 25במשמרים £9 של כוללת
שיניים יישור כירורגיים, אבן, 65בהסרת $< לילדים, שיניים

ופרוטטיקה. חינם. שנתית ובדיקה



1996 המשלים הביטוח תכניות בין בהשוואה העיקריות הנקודות סיכום 2.2.2
להצטרף רשאים הקופות בכל כי מראה החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות בין ההשוואה
על התכנית כל את לקנות חייבים המצטרפים הקופה, חברי רק הקופה של המשלים הביטוח לתכנית

המצטרפים. גיל על הגבלות ואין מרכיביה, כל

השירותים סל את (המכסה הבריאות למס יחסית נמוכות הפרמיות הביטוח, דמי לגובה באשר
ולכן הפרט היא ובלאומיתהפניקס בכלליתמשלים הביטוח יחידת הגיל. עם משתנות והן הבסיסי)
הביטוח יחידת עדיף ובמאוחדת מגן) ובמכבי מכבי (בקרן במכבי לעומתן יחידים, לפי הם הביטוח דמי
במספר התחשבות אין עדיף במאוחדת (כאשר משפחה לפי הם הביטוח דמי ולכן המשפחה היא

למשפחה). פרט בין היא וההבחנה הנפשות

רק מוצעים וחלקם המשלים, הביטוח תכניות כל עלידי מוצעים מהשירותים חלק ,1 בלוח שפורט כפי
ביטוח תכניות מספר עלידי המוצעים שירותים ישנם אחרות. עלידי ולא מסוימות תכניות עלידי
ניכרים הבדלים השונות. בתכניות ניתנים הם בהם בתנאים זהים אינם הם אך בלוח, כמפורט משלים

הבאים: בשירותים למצוא ניתן השונות התכניות בין בתנאים
פירושו הבסיסי. בסל הניתן הכיסוי את מרחיבות התכניות כל בחיל, חיים להצלת וניתוחים השתלות ■

בחוק. הבריאות סל עלפי המבוטח זכויות שמוצו לאחר רק ישתתף המשלים שהביטוח דבר של
תקרת מיוחד. ובאישור מיוחדים במיקרים ויותר 250,000$ עד מכסה הבסיסי הסל כידוע,
לטיפול ו/או לניתוח ו100,000$ בחול להשתלות 170,000$ הוא לאומיתהפניקס של התגמולים
חיים להצלת לניתוחים ו70,000$ להשתלות 170,000$ היא התקרה מכבי בקרן חיים; להצלת
היא התקרה בכלליתמשלים המקרים; בשני 25,000$ עד של תוספת מאפשרת מגן ומכבי בחו"ל,
משתתפת עדיף מאוחדת בחו"ל; חיים להצלת טיפול ו/או לניתוח ו50,000$ להשתלות 100,000$

.10,000$ של לסכום עד הנלוות בהוצאות רק

מתוך פרטי בי"ח לבחור למבוטח מאפשרות התכניות כל פרסי. בביח מנתח בשכר השתתפות ■

רשימת מתוך מנתח רופא לבחור ומאפשרות המבטח, עם בהסכם הקשורים פרטיים בי"ח רשימת
ל^20 השווה ביטוח בסכום משתתפת משלים כללית המבטח. עם בהסכם הקשורים המנתחים
ישולם הכסף הבריאות. משרד מחירון עלפי הניתוח לעלות המתווסף הבריאות משרד ממחירון
השווה בסכום דומה באופן משתתפת הפניקס לאומית דקלה. באמצעות הקופה עלידי למבוטח
הניתוח הוצאות של מלא כיסוי מכסה מכבי קרן עמותת הבריאות. משרד ממחירון ל^30
לרשימת מחוץ מנתח לבחור מאפשרת מגן מכבי אגודת עמה. הקשורים רופאים של ובחירה
(ומשתתפת עמה הקשורים פרטיים בתיחולים של שנייה במחלקה אשפוז ומכסה הרופאים
פרטיים בבי"ח אשפוז מכסה עדיף מאוחדת עמה). קשורים שלא חולים בבתי אשפוז בהוצאות
\070 בין נעה החבר של העצמית השתתפות כאשר פרטי, מנתח ובחירת הסכם לקופה יש איתם

הכוללת. מהעלות ל>£159
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חוץ הפריה על ההוצאות את מכסה הבסיסי שהסל נזכיר נופית, חוץ הפריה בנין בהוצאות השתתפות ■

למבוטחת מאפשרת מכבי קרן הנסיונות. במספר הגבלה ללא ילדים שני של היוולדם עד גופית
המחיר בין ההפרש מעלות בשליש משתתפת הקרן ואז פרטי בבי"ח ההפריות את לבצע לבחור
מהילד העלות כל את ציבורי בבי"ח מכסה מגן מכבי פרטי, בבי"ח למחיר ציבורי בבי"ח המקובל
הראשון הילד עבור הנוספת מהעלות 83?S עד פרטי ובבי"ח הילדים, במספר הגבלה ללא השלישי
טיפול של בהוצאות גם משתתפת מגן מכבי ואילך. השלישי מהילד וב^50 והשני
כתוספת ולאומיתהפניקס משלים כללית בארץ; התעריף בגובה בחו"ל, אחד מיקרומניפולציה
לפני ילדים שני לפחות לה שיש לאשה גופית חוץ הפריה בטיפולי משתתפות הבסיסי לסל
להם הילדים מספר הטיפולים. בגין ש"ח 3,809 ועד בפועל מההוצאה 1570 של שיפוי הטיפול,
את לבצע למבוטחת מאפשרת מאוחדת מבוטחת; היא בו הזמן במשך תלוי המבוטחת זכאית
ב^50 משתתפת שלישי ילד עבור ילדים, שני עד הקופה קשורה איתם פרטיים בבי"ח הטיפולים

נסיונות. שישה ועד הכוללת מהעלות

שנים. ל5 לחודש ש"ח ב3,736 סיעודי טיפול בעבור בהוצאות משתתפת מכבי קרן סיעודי, ביטוח ■

של ההשתתפות כל סך כאשר סיעודי אשפוז של במקרים לחודש 1,000$ עוד מוסיפה מגן מכבי
6,700 של לתקרה עד המבוטח, של הממשיות מהוצאותיו 80?£ על תעלה לא מגן ומכבי מכבי קרן
ביטוח סכומי עד הסיעודיות ההוצאות את משפה משלים כללית בכלל. 25,000$ ועד לחודש ש"ח
המבוטח של הכניסה גיל לפי והמשתנים לחודש, ש"ח 5,000 ועד ש"ח מ1,500 הנעים מרביים
משווקת דקלה הביטוח (חברת חודשים 36 היא הגימלה לתשלום המרבית התקופה לביטוח,
בנספח מפורטים שתנאיו לגימלאי", "משלים כללית, קופ"ח לחברי המיועד נפרד סיעודי ביטוח
ועד ש"ח מ1,500 מרביים ביטוח סכומי עד הסיעודיות ההוצאות את משפה לאומיתהפניקס א);
לתשלום המרבית התקופה משלימה, ללאומית המבוטח של הכניסה גיל לפי משתנה ש"ח 6,000
למעט סיעודיות בהוצאות משתתפת לא עדיף מאוחדת חודשים; ל60 חודשים מ36 נעה הגימלה
בסל הניתן מורכב, סיעודי אשפוז בגין המבוטח של העצמית ההשתתפות תוך חודשיים של כיסוי
שתנאיו זהב" "מאוחדת הקופה, לחברי נפרד סיעודי ביטוח משווקת מאוחדת (קופ"ח הבסיסי

א). בנספח מפורטים

בסל לניתן כתוספת אלו בהוצאות משתתפות התכניות כל ילדים: אצל התפתחות בבעיות טיפולים ■

ללא בהוצאות משתתפת עדיף מאוחדת .6 עד 3 לגילאי בשנה טיפולים 18 עד המכסה הבסיסי,
של בהוצאות משתתפת מכבי קרן .9 עד 0 לגילאים הקופה במרפאות הטיפולים במספר הגבלה
מוסיפה מגן מכבי כאשר בשנה, טיפולים 60 עד מוגדלת עצמית ובהשתתפות בשנה טיפולים 30 עד
משתתפות ולאומיתהפניקס משלים כללית זאת; בשנה טיפולים 45 ועד 8 עד 6 לגילאי טיפול שנת

.7 עד 3 לגילאי בשנה טיפולים 20 עד בהוצאות

מכבי קרן אלה. בהוצאות משתתפות תכניות שלוש פרטיים: לב חירום ושירותי קרדיולוג למשדר מנוי ■

משלים כללית אחת. שנה עד לכך מוסיפה מגן ומכבי שבועות 6 עד ההוצאות כל את מכסה
הלב של קצב הפרעות ניטור עבור עדיף" "מאוחדת הכל. בסך חודשים 9 עד בהוצאות משתתפת
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שלושה עד של תקופה בהוצאות משתתפת לב ניתוח לאחר או הלב בשריר חריף אוטם לאחר
חברות אולם השירות את מכסה אינה לאומיתהפניקס של הפוליסה הארוע. לאחר חודשים

זה. בתחום גם הטבות מקנה הבריאות" "קו במועדון

מגן מכבי בהוצאות. משתתפות מגן, ומכבי כלליתמשלים תכניות, שתי ניתוח: לאחר פרסית אחות ■

אחת; חברות לשנת מ1,500$ יותר ולא אחד ניתוח בגין ימים 8 ועד ליום 100$ עד משתתפת
ימים. 3 ועד ליום ש"ח 250 עד משתתפת משלים כללית

קופה. כל עלידי המוצעות בתכניות שונים דגשים שיש עולה, המשלים הביטוח תכניות מניתוח
להם שיזדקקו ההסתברות אך גבוהה שעלותם רפואיים לשירותים בכיסוי מתמקדת לאומיתהפניקס
ועוד). המבוטח פטירת של במקרה פיצוי פרטי, בבי"ח ניתוחים סיעודי, ביטוח (השתלות, יחסית נמוכה
עדיף מאוחדת לעומתה, וכדומה. שיניים טיפולי אלטרנטיבית, רפואה מכסה היא אין שני, מצד
ההסתברות אך יחסית נמוכה שעלותם הבסיסי בסל כלולים שאינם לשירותים בכיסוי מתמקדת
משלימה, רפואה פסיכולוגי טיפול מרפא, מעיינות חיסונים, רפואיים, (מכשירים יחסית גבוהה שיידרשו
המשלים בביטוח כלול סיעודי (ביטוח סיעודי לביטוח כיסוי אין זו בתכנית ועוד). שיניים טיפולי
ראיונות מתוך גם עלו אלו ממצאים נלוות. הוצאות עבור רק הוא להשתלות והכיסוי זהב") "מאוחדת

במערכת. מפתח אנשי עם שביצענו העומק

נמוכה הסתברות עם למקרים הכיסוי בין משלבות מגן ומכבי מכבי קרן משלים, כללית התכניות
כך יחסית. נמוכה ועלותם גבוהה שהסתברותם למקרים הכיסוי לבין (קטסטרופות) מאד יקרה ועלות
וטיפולים סיעודי ביטוח הפריה, ובחו"ל, בארץ מומחים רופאים עם התייעצות להשתלות, כיסוי ניתן
פרטית, אחות קרדיולוגי, משדר משלימה, לרפואה כיסוי גם יש שני ומצד בחו"ל ושמיעה ראייה להצלת

ועוד. הרטבה טיפולי

הקופות, בין הביטוחים במרכיבי שנמצא והדמיון המשלים, בביטוח המכוסים השירותים של ניתוח
כאמור, הקופות. בין בתחרות שיווקי ככלי המשלים בביטוח שימוש נעשה שכנראה כך על מצביע
הן כאשר המבוטחים, לציבור המוצע השירותים מגוון את להרחיב לקופות מאפשר המשלים הביטוח

הבסיסי. הסל במסגרת זה תחום על בתחרות מוגבלות

כל כך, לצעירים. יותר שאטרקטיבים רבים שירותים כולל המוצע השירותים שסל עולה, הניתוח מן
השתתפות מציעות תכניות שלש גופית, חוץ הפריה בגין בהוצאות השתתפות מציעות התכניות
לילדים, הרטבה לטיפולי השתתפות מציעות מהתכניות חלק ילדים, אצל התפתחות בבעיות בטיפולים
בהמלצת לחו"ל נסיעה טרם חיסונים הפוריות, בגיל לנשים (חיסונים לצעירים המתאימים חיסונים
שכבות למשוך מנסות החולים קופות זה בכיוון התכניות פיתוח שבאמצעות ייתכן הבריאות). משרד
שירותים פחות צורכות אלו שכבות כלכלית. ומבוססים בריאים צעירים, האוכלוסייה: של מסוימות
על הניתן הכסף שסכום (למרות כלכלית מבחינה החולים לקופות כדאיות הן ולכן הבסיסי, בסל גם
להגיע לקופות המסייע כלי משמש המשלים שהביטוח אפשר הגיל). עם יורד לנפש הקפיטציה נוסחת י
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יכולת לבעלי אטרקטיביים שיותר שירותים גם כוללים השונות בתכניות השירותים סלי זה. יעד לקהל
להנות שיוכל מנת על בתשלום המבוטח של עצמית השתתפות דורשות התכניות כל שכן כלכלית
פרטי, בבי"ח אשפוז למשל, "מותרות". כשירותי בחלקם נחשבים המוצעים שירותים כן, כמו מהביטוח.
מעיינות מונעת, רפואה קרדיולוג, למשדר מנוי אלטרנטיבית, רפואה מומחים, רופאים עם התייעצות
כך הגיל, עם עולה הפרמיה בכולן התכניות, תנאי מבחינת כי לב לשים יש בנוסף, פסיכולוג. או מרפא
חיתום צריכים לתכנית החדשים המצטרפים התכניות בכל בגיל; שעולים ככל אטרקטיביות פחות שהן

חולים. לאנשים אטרקטיביות פחות שהן כך קיימות, מחלות עבור מבטחות לא והתכניות רפואי

כל קשישה, לאוכלוסייה האטרקטיבי סיעודי ביטוח גם מציעות התכניות שכל לציין יש זאת, עם יחד
מהתכניות וחלק ניתוח לאחר וסיוע בחו"ל וניתוחים בהשתלות השתתפות גם מציעות התכניות
לאוכלוסייה גם האטרקטיביים שירותים אלו בחו"ל. שמיעה או ראייה להצלת בטיפולים גם משתתפות

מבוגרת. יותר

נתפסות שהתכניות וייתכן ידועה, אינה הפרטים של ההעדפות מערכת כי לזכור יש לבסוף,
אחרות. אוכלוסיות בעיני גם כאטרקטיביות

הקופות עלידי המשווקים המשלימים בביטוחים תמורות 2.3
בתוספת לרכוש נדרשו הקופה שמבוטחי חובה משלים ביטוח שיווקו הקופות כל החוק, החלת לפני
לא (והמבוטחים וולנטרי, נוסף, משלים ביטוח הבסיסי. השירותים סל עבור שילמו שהם החבר לדמי
של המשלים הביטוח תכניות כל ב1991 ומאוחדת. מכבי חולים קופת עלידי שווק לרכשו) חויבו
לב, השתלות כלל בדרך כיסו אלה תכניות בחו"ל. רק לבצעם שניתן שירותים בעיקר כיסו הקופות
משלים ביטוח להוציא מיוחדים. וטיפולים חיים להצלת ניתוחים אחרות, והשתלות כליות כבד, ריאה,
ואפשרו בארץ פרטיות במערכות שסופק טיפול גם כיסו המשלים הביטוח תכניות כללית, קופ"ח של

.(1991 וברנע, (כהן במומחה או במנתח נרחב בחירה חופש

החולים. קופות של המשלים הביטוח בתכניות שינויים חלו בריאות, ביטוח חוק הפעלת בעקבות
הביטוח תכניות וכל חובה, משלים ביטוח לשווק בחוק אפשרות החולים לקופות ניתנה לא ראשית,
ונקבע החולים קופות כל של הבסיסי השירותים בסל שינויים חלו שנית, לוולנטריות. לפיכך הפכו
את התאימו החולים קופות ולכן הבסיסי, בסל הניתנים שירותים יכסה לא המשלים שהביטוח
המשלים הביטוח תכניות את והרחיבו פיתחו החולים קופות בנוסף, אלו. לשינויים המשלים הביטוח

למבוטחים. השירות את לשפר מאמציהן ובמסגרת ביניהן המתפתחת התחרות לאור שלהן

תחומים על החוק, הפעלת לנוכח הקופות התארגנות על מלמדות המשלים הביטוח בשוק התמורות
וכן הבסיסי, השירותים בסל מענה להם אין אך ביקוש להם שיש מכיוון המשלים לביטוח שנוספים

בעתיד. המסחרי) והן המשלים (הן הפרטי הביטוח שוק להתפתחות אפשריים כיוונים על
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(2.2 בסעיף שפורטו (כפי ב1996 קופה כל עלידי המוצעות המשלים הביטוח תכניות בין נשווה להלן
הביטוח תכניות של מלא (ניתוח החוק חקיקת תהליך החל בטרם עלידה שהוצעה התכנית לבין

ב'). בנספח מובא ה90 שנות בתחילת ששווקו כפי החולים קופות של המשלים

כללית חולים קופת 2.3.1
השתלות כנגד שביטחה "שתיל" התכנית את רק כללית קופ"ח של המשלים הביטוח כלל 1992 עד
שכיסתה חובה משלים ביטוח תכנית גם לשווק כללית קופ"ח החלה ב1992 בחו"ל. מיוחדים וטיפולים
משנה. מבטחת שימשה דקלה הביטוח חברת ועוד. חיסונים לב, שיקום הפריה, קרדיולוגי, למשדר מנוי

של הבסיסי השירותים סל את הכיל ממלכתי בריאות ביטוח בחוק שנקבע כפי הבסיסי הסל כאמור,
לכן חובה. משלים כביטוח כללית קופ"ח ששיווקה השירותים סל את וגם החוק לפני כללית קופ"ח
הבסיסי בסל הניתנים לשירותים הן שהותאם חדש, משלים ביטוח הקופה פיתחה 1995 בתחילת
שיווק כלומר הביטוח, מתכונת אחרות. קופות עלידי ששווקו משלימים לביטוחים והן בחוק הקבוע
הביטוח בנושא לחוק התקנות בניסוח עת באותה שהתגבשו לדרישות הותאם ביטוח, חברת באמצעות
דקלה! הביטוח חברת באמצעות כללית קופ"ח למבוטחי משווקת משלים" "כללית התכנית המשלים.

מנתח בשכר השתתפות לשירותים: הכיסויים והורחבו משלים" "כללית התכנית עודכנה 1996 בתחילת
לשירותים כיסויים נוספו מומחים. רופאים עם והתייעצות משמרים שיניים טיפולי פרטי, בבי"ח פרטי
של המשלים בביטוח נוספת תמורה וחיסונים. בחו"ל מומחה רופא עם התייעצות פרטית, אחות של
"משלים לגימלאים המיועד משלים ביטוח תכנית לשווק החלה הקופה שב1.7.95 הינה כללית קופ"ח
הביטוח חברת באמצעות משווקת זו תכנית גם סיעודי. ביטוח של רכיבים על דגש יש שבו לגימלאי",

א'. בנספח מפורטים התכנית פרטי "דקלה".

מכבי חולים קופת 2.3.2
ביטוח ותכנית מקיף" "מכבי חובה משלים ביטוח תכנית למבוטחיה מכבי קופ"ח שיווקה ב1990
משדר בחו"ל, חיים להצלת וניתוחים השתלות כיסתה מקיף" "מכבי מגן". "מכבי וולנטרי משלים
הניתנים לשירותים הכיסויים את הרחיבה מגן" "מכבי ועוד. רפואיים ואביזרים מכשירים קרדיולוגי,
הפריה, ושיקום, הבראה מומחים, רופאים עם התייעצות השירותים: את גם וכיסתה מקיף במכבי

ועוד. שיניים לטיפולי הנחות פרטי, בבי"ח מנתח בשכר השתתפות סיעודי, ביטוח

המשלים הביטוח לתכניות 1990 ב מכבי קופ"ח של המשלים הביטוח תכניות בין שעשינו בהשוואה
פרט שלה המשלים הביטוח תכניות את שינתה לא מכבי שקופ"ח מצאנו 1995 בתחילת ששווקו כפי
שירותים בכיסוי צמצם החוק החלת לאחר הבסיסי הסל בחוק. שנקבע הבסיסי לסל להתאמתם
הבראה ילדים, אצל התפתחות בבעיות (טיפול מכבי קופ"ח של הבסיסי בסל בעבר שניתנו מסוימים
לשירותים הכיסוי ואת ועוד), קרדיוסטייל לב שיקום מרפא, במעיינות טיפולים אשפוז, לאחר ושיקום
סיעוד. ביטוח גם 1994 יולי מאז נוסף מכבי לקרן המשלים. הביטוח לתכניות הקופה העבירה אלו
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הכיסויים את הרחיבה הקופה מכבי. של המשלים הביטוח בתכנית נוספות תמורות חלו 1995 במהלך
בחו"ל, חיים להצלת וניתוחים השתלות הבאים: השירותים לגבי המרבי) השיפוי את הגדילה (כלומר
המשלים הביטוח לתכניות הקופה הוסיפה כן כמו אשפוז. לאחר ושיקום והבראה גופית, חוץ הפריה
התייעצות בחו"ל, שמיעה או ראייה להצלת טיפולים לכן: קודם בתכנית נכללו שלא לשירותים כיסויים
הוסיפה גם מכבי קופ"ח ילדים. אצל הרטבה טיפולי אלטרנטיבית, רפואה בחו"ל, מומחה רופא עם
בתכניות ניתן אלו לשירותים שכיסוי לציין מעניין הסיעודי. לביטוח נוסף נדבך מכבי קרן באמצעות

האחרות. החולים מקופות חלק של משלים ביטוח

מאוחדת חולים קופת 2.3.3
כיסה זה ביטוח עדיף". "מאוחדת חובה משלים ביטוח למבוטחיה מאוחדת קופ"ח שיווקה ב1990
מומחים רופאים עם התייעצות הפריה, פרטי, בבי"ח מנתח בשכר השתתפות בחו"ל, וניתוחים השתלות

ועוד.

הכיסוי את עדיף" "מאוחדת לתכנית הוסיפה מאוחדת שקופ"ח עולה ל1996 1990 בין מההשוואה
עם התייעצות בחו"ל, שמיעה או ראייה להצלת טיפולים בתכנית: נכללו לא שבעבר הבאים, לשירותים
ואביזרים מכשירים ניתוח, לאחר סיוע אלטרנטיבית, רפואה המבוטח, ביזמת מומחים רופאים

שיניים. טיפולי בהוצאות והנחה מרפא במעינות טיפולים מניעה, בדיקות רפואיים,

היו מרפא) במעינות וטיפולים רפואיים ואביזרים מכשירים ניתוח, לאחר (סיוע אלו משירותים חלק
הסל וקביעת החוק החלת לאחר המשלים לסל והועברו מאוחדת קופ"ח של הבסיסי בסל קיימים
בחו"ל) שמיעה או ראייה להצלת טיפולים או אלטרנטיבית רפואה (למשל מהשירותים חלק הבסיסי.
אחרות. קופות של משלים ביטוח בתכניות קיימים היו אך מאוחדת של בתכנית בעבר קיימים היו לא

.1996 בראשית מאוחדת קופ"ח של המשלים הביטוח לתכנית נוספו אלו שירותים

לשווק החלה הקופה שב1.7.94 הינו מאוחדת של המשלים בביטוח זו בתקופה שחל נוסף שינוי
התכנית פרטי להנסיונל. ביטוח חברת באמצעות זהב" "מאוחדת סיעודי משלים ביטוח למבוטחיה

א'. בנספח מפורטים

לאומית חולים קופת 2.3.4
לאומית "רפואה חובה המשלים הביטוח תכנית את למבוטחיה לאומית קופ"ח שיווקה ב1990
הפריה פרטי, בבי"ח ניתוחים בחו"ל, חיים להצלת וניתוחים השתלות כיסתה התכנית ובינלאומית".

ועוד. גופית חוץ

שעשינו מההשוואה ובינלאומית". לאומית "רפואה התכנית את לשווק הקופה המשיכה 1995 בשנת
לתכנית נוסף החוק החלת שלאחר עולה, ב1990 שווקה שהיא כפי לתכנית ב1995 הביטוח תכנית בין
לב שיקום ניתוח, לאחר סיוע אלטרנטיבית, רפואה קרדיולוגי, למשדר מנוי אלה: לשירותים הכיסוי
שנוספו מהשירותים חלק סיעודי. וביטוח מניעה, טיפולי רפואיים, ואביזרים מכשירים קרדיוסטייל,
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מכשירים לב שיקום סיעודי, (ביטוח החוק לפני לאומית של הבסיסי בסל כלולים שהיו שירותים הינם
אחרות. קופות של משלים ביטוח בתכניות קיימים היו שנוספו אחרים שירותים רפואיים).

הביטוח פוליסת את הפניקס, הביטוח חברת באמצעות לשווק לאומית קופ"ח החלה 1996 בתחילת
שהשינוי נראה הופסק. ששיווקה ובינלאומית" לאומית "רפואה במקום הפניקס" "לאומית המשלים
הביטוח בתקנות הצפויות לדרישות כתגובה באה ביטוח חברת עם וההתקשרות השיווק במתכונת
ובינלאומית" לאומית "רפואה למבוטחי זכויות המשכיות אפשרה הביטוח שחברת לציין יש המשלים.

"לאומיתהפניקס". הביטוח פוליסת את לרכוש שהחליטו

שהיו עולה "לאומיתהפניקס" והתכנית ובינלאומית" לאומית "רפואה הביטוח תכנית בין מהשוואה
הקודמת: בתכנית היו שלא לשירותים כיסויים נכללים "לאומיתהפניקס" בתכנית שינויים. מספר
הכיסוי את הרחיבה התכנית המבוטח. מות של במקרה ותגמול מומחים רופאים עם התייעצות
תכנית שני מצד ניתוח. לאחר וסיוע סיעודי ביטוח לשירותים המרבי) השיפוי/פיצוי סכום (הגדלת
מנוי ובינלאומית": לאומית ב"רפואה קיימים שהיו שירותים מספר מכסה לא "לאומיתהפניקס"
לטיפולי והנחות אלטרנטיבית רפואה מונעת, רפואה הרזיה, קרדיוסטייל, לב שיקום קרדיולוג, למשדר
שהוקם חברים במועדון מוצעים החדשה המשלים הביטוח מתכנית שהוצאו מהשירותים חלק שיניים.
והנחות להטבות זכאים המועדון חברי הפניקס". "לאומית מבוטחי עבור במיוחד הפניקס עלידי
אלא אלו שירותים כנגד מבטחת אינה במועדון (חברות נוספים. לשירותים וגם אלו לשירותים
כרוכה היתה לא במועדון החברות 1996 בראשית בפועל). צריכתם בעת הנחות קבלת מאפשרת

בעתיד. גם תשלום ללא תהיה שהחברות החברה של התחייבות אין אולם נוסף, בתשלום

1996  1990 המשלימים בביטוחים התמורות סיכום 2.3.5
שירותי ובמערכת בפרט הבריאות ביטוחי במערכת רבים שינויים חלו בריאות ביטוח חוק החלת עם
בדיקת אלו. לשינויים עצמן להתאים ניסו במערכת אחרים גורמים כמו החולים קופות בכלל. הבריאות
החולים קופות ניסו זה בתחום שגם מעלה החולים קופות של המשלימים בביטוחים התמורות
הגדרת לאור ובפרט החוק, בעקבות הבריאות במערכת שחלו לשינויים השירותים היצע את להתאים
שטרם מכך שנובע המשלים הביטוח בעניין הוודאות אי מצב בחוק. המופיעה מחייב שירותים סל
הגיעה כבר בחוק שנקבעה השנים שלוש בת המעבר שתקופת והעובדה להפעלתו, התקנות נחקקו

המשלים. הביטוח בתכניות ולתהפוכות לשינויים תרמו למחציתה,

מזאת לחלוטין שונה במתכונת משלים ביטוח פוליסת בשיווק החלו ולאומית כללית החולים קופות
גם 1995 במהלך לשווק החלה כללית חולים קופת ביטוח. חברת באמצעות החוק, החלת שלפני
ביטוח פוליסת בשיווק החלה מאוחדת חולים קופת הקופה. לגימלאי המיועדת משלים ביטוח פוליסת
המשלים הביטוח תכנית את הרחיבה 1995 ובמהלך החוק, החלת לקראת ,1994 ביולי משלים סיעודי
כיסו ה90 שנות בתחילת והוולנטרי) (החובה שלה המשלים הביטוח שתכניות מכבי, קופ"ח שלה.
לשינויים כתגובה התכניות את 1995 במהלך הרחיבה האחרות, לתכניות יחסית יותר רבים שירותים

הבסיסי. בסל ולשינויים האחרות הקופות של בתכניות
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מהווה המשלים שהביטוח מראה האחרונה בשנים המשלים הביטוח בתכניות שחלו התמורות בחינת
מתמידים שינויים שקיימים בכך לביטוי באה זו תחרות החולים. קופות בין תחרות קיימת שבו תחום
הרחבה הינה הכללית המגמה כאשר אחרות. קופות של בתכניות לשינויים קופותבתגובה של בתכניות

השונות. בקופות דומות תכניות ובניית

למיתון ככלי גם המשלים בביטוח משתמשות שהקופות עלה הקופות נציגי עם הראיונות מתוך
המחייב. הבסיסי הסל קביעת בעקבות מהקופות בחלק צפויים שהיו השירות וברמת בהיקף השינויים
המשלים הביטוח לתכנית ולאומיתהעבירו מאוחדת מכבי החולים קופות שאכן הראה השינויים ניתוח
בחוק. שנקבע הבסיסי בסל כלולים אינם אך החוק, לפני שלהן הבסיסי בסל שהיו לשירותים כיסויים

הכיסוי הרחבת הינה המשלים הביטוח בתכניות התמורות מניתוח העולה נוספת מעניינת תופעה
המשלים הביטוח מתכנית כחלק סיעודי ביטוח של בכיסוי החלו החולים קופות כל סיעודי. לביטוח
הביניים, תקופת תום שעם לכך קשורה זו שהתפתחות ייתכן נפרדת. משלים ביטוח כתכנית או
אחד, מצד החולים. לקופות הבריאות ממשרד לעבור מתוכנן סיעודי אשפוז שירות למתן האחריות
הביטוח במסגרת לשווקו תורשינה לא החולים קופות הבסיסי, בסל ייכלל זה שירות שכאשר ייתכן
להסדר בדומה נוסף, מימון כמקור הסיעוד בביטוח ישתמשו החולים שקופות ייתכן שני מצד המשלים.
לספק החולים לקופות יסייע סיעודי משלים ביטוח קיום זה במצב בחו"ל. השתלות לגבי הקיים
המשלים הסיעודי הביטוח שהפעלת גם ייתכן סיעודי. אשפוז לשירותי יותר רחב כיסוי למבוטחיהן
את לתת יצטרכו שבה התקופה לקראת ולהתארגן זה נושא להכיר הזדמנות הקופות עבור מהווה

וכו'). העלויות לימוד שירות, נותני עם התקשרות (למשל השירות

1996  מסחרי בריאות ביסוח .3

הביטוח חברת מלבד ראשונים. התפתחות בשלבי נמצא בישראל המסחרי הבריאות ביטוח שוק
לשוק חדרו החברות רוב ,1933 מאז מסחריות בריאות ביטוח פוליסות לשווק שהחלה שלוחהראל,

האחרונות. השנים בעשר הבריאות ביטוחי

מסחרי. בריאות מביטוח היו הביטוח פרמיות מהכנסות מ£ל5 פחות כי עולה ב1986, הלמ"ס מנתוני
ביטוח מפרמיות הכנסות כל סך מסחרי, בריאות מביטוח היו הביטוח פרמיות מהכנסות .s%3 ב1993
213.15 ,1993 במחירי היו, ב1986 ואשפוז) מחלות אישיות תאונות מפני ביטוח ההגדרה: (ולפי בריאות
ההכנסות כלומר, ש"ח. מיליון 315.2 היו ב1993 בריאות ביטוח מפרמיות הכנסות כל סך ש"ח מיליון
זאת חיים. מביטוח הכנסות כולל לא וזאת 1993 ועד מ1986 בכ^50 גדלו בריאות מביטוחי מפרמיות
היו ב1995 בריאות ביטוחי מפרמיות הכנסות כל סך הלמ"ס עלידי לאחרונה שפורסמו מנתונים ועוד
ש"ח. מיליון 371.2 ,1995 במחירי היו, ב1993 בריאות ביטוחי מפרמיות והכנסות ש"ח מיליון 486.8
כן, כמו .1995 ועד מ1993 שנים בשלוש בכ3196 גדלו בריאות מביטוחי מפרמיות ההכנסות כלומר
בישראל, הבריאות הוצאות של יחסית קטן אחוז מהווים המסחרי הבריאות ביטוח ענף שכספי למרות
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כל מסך %3.4d כבר מהווים הם וב1993 לבריאות ההוצאות כל מסך כ^2.0 היוו הם ב1991
.(1991 ברנע ת. כהן, מ. ;1995 למ"ס ;1988 (למ"ס לבריאות ההוצאות

(בני ב1995 ל6ל16.7 ב1990 מכ£139 גדל שיניים) בביטוחי (כולל המבוטחת האוכלוסייה אחוז גם
(1996 וכר, (ברג בלבד) עברית דוברי אוכלוסייה +22

ביטוח פוליסות כעשרים לציבור שהציעו חברות עשר עלידי סופק מסחרי בריאות ביטוח ב1991
בעקבות המסחריים. הבריאות ביטוחי בשוק תמורות חלו 1996 סוף ועד 1991 מאז שונות. בריאות
גדולות ביטוח חברות כשש בשוק כיום קיימות יותר קטנות חברות על החברות מן חלק של השתלטות
בריאות ביטוחי פוליסות של רב מספר משווקות החברות כל בת. חברות מספר יש לחלקן אשר
נתחי לעצמן לגרוף ומתחילות נסיון, צוברות ביטוח שחברות מראהשברגע האמריקני הניסיון מגוונות.
בשנים .(Evans, 1984; Freeh et al., 1988) פוחת מוצרים המספקות החברות מספר יותר, גדולים שוק
אולם מאד גדל דווקא פוליסות המשווקות החברות מספר בישראל הבריאות ביטוחי בשוק האחרונות
מומחים הערכות שלפי הראל, שלוח גדולה, אחת ביטוח חברת תופסת העיקרי השוק פלח את עדיין

מ>$80. גבוה בשוק חלקה

ועד ה90 שנות מראשית המסחרי הבריאות ביטוח בשוק שחלו העיקריות התמורות את נבחן להלן
ביטוח חוק החלת בעקבות הבסיסי הבריאות בביטוח שינויים כאמור חלו זו בתקופה .1996 לשנת
הבריאות ביטוחי שוק על השפעה צפוייה אלו לשינויים המשלימים. הבריאות ביטוחי ובשוק בריאות

המסחריים.

אחת כל עלידי לפרטים12 כיום המשווקים והסיעוד הבריאות ביטוחי פוליסות את נציג זה בפרק
חברה כל של הפוליסות להיצע אותן ונשווה הבריאות, ביטוחי בתחום המרכזיות הביטוח חברות משש
על הצרכנים לציבור מידע במתן וכן בשוק התמורות בהבנת לסייע יכול זה מידע ה90. שנות בראשית

בשוק. משוכללת תחרות לקיום שהכרחי מידע הקיימות, הפוליסות מגוון

ביניהן. להפריד וחשוב ולקבוצות, לפרטים המשווקת פוליסה פוליסות, סוגי שני שקיימים לציין חשוב 12
בפוליסות זה. בדוח נכללו לא הן ולכן כלל בדרך חסוי הינו לקבוצות המשווקות פוליסות על המידע
להגמיש כדאי הביטוח לחברת הקבוצה. עם מו"מ בעקבות נקבעים והתנאים הפוליסה מבנה הקבוצתיות
בגלל וזאת הקבוצה צורכי לפי שלה המרכיבים את ולשנות המחיר את להוריד המשווקת הפוליסה את

השיניים. ביטוחי פוליסות הינה לכך בולטת דוגמה לה. נותן שהדבר השיווקי היתרון
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על וב1996 ב1991 ששווקו מסחריות" וסיעוד בריאות ביטוחי פוליסות של ניתוח על מבוסס זה פרק
וציון. מנורה כלל, פניקס, מגדל, שלוחהראל, בתחום: המרכזיות הביטוח חברות שש ידי

אומתו הפוליסות ניתוח ממצאי המבטחת. החברה לפי הפוליסות כל של מפורט ניתוח מוצג ג' בנספח
עם עומק ראיונות באמצעות נאסף בשוק התמורות על נוסף מידע הביטוח. חברות נציגי עלידי ואושרו

במערכת. בכירים גורמים

19961991 הביסוח חברות של בריאות ביסוחי בהיצע תמורות 3.1
בריאות ביטוחי שלוחהראל:

ו"ניתוחית "ניתוחית" והן ב1991 גם ששווקו פוליסות שתי משווקת שלוחהראל חברתהביטוח ב1996,
שתי שב1996, עולה מההשוואה לניתוחים. הקשורות ההוצאות כל את משפות הפוליסות פלוס".
התייעצות הכיסוי לתחומי הוסיפה "ניתוחית" .1991 לעומת שלהן הכיסוי תחומי את הרחיבו הפוליסות
17 טופס של מערכו 5c^ בגובה מענק הוסיפה פלוס" "ניתוחית ואילו ניתוח, לפני מומחה רופא עם
ימי מספר את הגדילה גם פלוס" "ניתוחית שיניים. לכאבי ראשונה ועזרה חירום ושירותי קופ"ח של

בהסכם. הכלול בבי"ח נעשה לא כשהניתוח האשפוז הוצאות את מכסה היא עבורם האשפוז

על הבריאות ביטוחי היצע את הרחיבה שלוחהראל קיימות, פוליסות של כיסוי תחומי להרחבת פרט
ובעיקר בשוק, שהתעוררו שונים צרכים על העונות חדשות בריאות ביטוחי פוליסות של שיווק ידי
פרמיות עבור וזאת וכדומה), סרטן (השתלות, וממוקדים מצומצמים כיסוי תחומי המציעות פוליסות

פלוס. וניתוחית ניתוחית מפרמיות יחסית נמוכות

מתנת נוספות: פוליסות פלוס, וניתוחית ניתוחית הבריאות לביטוח בנוסף משווקת החברה ב1996
ופירוט לתיאור קשות. מחלות או מוות למקרה וביטוח בסרטן מאבק מקיף, חיים מתנת חיים,

ג'. נספח ראה הפוליסות,

סיעוד ביסוח פוליסות שלוחהראל:
ביטוח של אחת פוליסה החברה משווקת ב1996, ב1991. סיעוד ביטוח שיווקה לא שלוחהראל חברת
ושיטת המבוטח, לגיל בהתאם נקבעים טובה" "בשיבה בפוליסה הביטוח דמי טובה". "בשיבה סיעודי,
של הכניסה בגיל תלוי ביטוח ליחידת המרבי הפיצוי סכום כספי. פיצוי היא התכנית של התשלום
תקופת ביטוח. יחידות שתי עד לקנות ניתן ש"ח ל1,500 ש"ח 3,000 בין נע והוא לתכנית המבוטח

חודשים. ל36 מגיעה הסיעוד גימלת תשלום

קבוצתיות פוליסות הן המשווקות הפוליסות שרוב מאחר שיניים בביטוחי בתמורות דיון נכלל לא זה בדוח 13
ראינו זאת עם לציבור. גלויים אינם וכוי) אכשרה תקופת חריגים, (פרמיה, שלהם התנאים לעיל שכאמור
כל ב1996 דקלה. שלה הבת וחברת שלוחהראל היו שיניים בביטוחי שעסקו העיקריות החברות שב1991
הכיסוי. בתחומי הרחבה שהיתה גם נראה שיניים. ביטוחי משווקות כלל, חברת את להוציא הביטוח חברות
לתחום גם הרחבה היתה וב1996, (1991 וברנע (כהן ותותבות מניעה טיפולי בעיקר כיסו ב1991
הביטוח). חברות עלידי אלינו שהועברו הטיפולים" פרוט ב"נספח שמופיע (כפי ופריודונטיה אורתודונטיה
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בריאות ביטוחי מגדל:
כנגד (פוליסה מח"ר פוליסת ב1991, גם ששווקו פוליסות שתי מגדל הביטוח חברת משווקת ב1996

חברת עלידי ב1991 שווקה "מזור" פוליסת "מזור". ופוליסת מוות) מקרה או רפואיים חירום מקרי
מגדל. הביטוח חברת של בת חברת היא שכיום המגן, הביטוח

דומות ו"מזור" "מחר" הפוליסות ששתי עולה ב1995 משווקות שהן כפי הפוליסות שתי בין מההשוואה
הזכאות. ותנאי הכיסוי תחומי מבחינת והן (פיצוי) התשלום שיטת מבחינת הן שלהן בתנאים מאוד
הנצפים ההבדלים ועוד. השתלות סרטן מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף עבור מפצות הפוליסות שתי
פטירה תגמולי ונותנת ולצמיתות מלאה נכות עבור גם מפצה "מחר" הביטוח פוליסת הם: היחידים
ופטירה נכות עבור מפצה שאינה "מזור" הביטוח פוליסת לעומת עצמאית, כפוליסה משווקת והיא

חיים. לביטוח נספחת כפוליסה ומשווקת

היא 1995 סוף עד שלה. הבריאות ביטוחי היצע את התקופה במהלך הרחיבה מגדל הביטוח חברת
וביטוח לניתוח, עזרה ניתוח, לביטוח הרחבה ניתוח, ביטוח הבריאות ביטוח פוליסות את גם שיווקה

ג'. בנספח מפורט הפוליסות ניתוח השתלות.

את הכוללת בריאות ביטוח מוצרי קו של חדשה בסדרה מגדל הביטוח חברת יצאה 1996 בתחילת
בינלאומי". קופ"ח ו"משפר קופ"ח" "משפר בינלאומית", בריאות "משפר בריאות", "משפר הפוליסות;
מצומצמים כיסוי תחומי נמוכות פרמיות עבור המציעות ו"מחר", "מזור" הביטוח פוליסות לעומת
באופן מפצות קופ"ח" ו"משפר בריאות" "משפר הביטוח פוליסות וכדומה), סרטן (השתלות, וממוקדים
פוליסות הן אלו פוליסות יחסית. יותר גבוהה בפרמיה בניתוח הקשורות השונות ההוצאות בגין מקיף
הצרכנים של אחרים צרכים על עונה מהן אחת שכל שונות פוליסות 18 הכולל מכלול של הבסיס
הפוליסות, בין לבחור האפשרות קיימת הצרכן בפני ועוד). קופה מגורים, מקום משלים, ביטוח (יש/אין
שמבנה ונראה הבריאות ביטוחי בשוק ייחודי מוצר הינו הפוליסות של זה מכלול האישיים. צרכיו לפי

שונים. צרכים בעלת מגוונת לאוכלוסייה להגיע החברה ממאמץ נובע מכלול של כזה

הדוקה זיקה תוך שפותחו קופ"ח", ו"משפר בריאות" "משפר הביטוח פוליסות של ששיווקן נראה
ביטוחי של ההיצע והתאמת הביטוח חברות של תגובה מהווה המשלים, בביטוח המוצעים לכיסויים
החברה נציגי המשלים). ובסל הבסיסי (בסל הציבורית במערכת הניתנים לשירותים שלהן הבריאות
לפוליסה, וההרחבות "ביטוחניתוח" הביטוח פוליסת של השיווק את להפסיק מגמה שקיימת ציינו

החדשה. הסדרה תכניות את במקומה ולמכור
ג'. נספח ראה הפוליסות, ופירוט לתיאור
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סיעוד' ביסורו מגדל:
ב1991. גם ששווקה מורם" "בראש סיעודי ביטוח פוליסת ב1996 משווקת מגדל הביטוח חברת
הביטוח, בדמי שינויים הוכנסו כי מלמדת 1996 לעומת ב1991 מורם" "בראש פוליסות בין השוואה

הזכאות: ובמשך התשלום בשיטת

ואילו בלבד, ולמינו המבוטח לגיל בהתאם ב1991 נקבעו מורם" "בראש בפוליסה הביטוח דמי .1

השאר בין כלולים זה בדף הביטוח. פרטי בדף לתנאים בהתאם נקבעים הביטוח דמי ב1996

תקופת התשלום, אופן הביטוח, תקופת השונים, הביטוח פרטי הפוליסה, בעל של אישיים פרטים
הסיעודי. התגמול תשלום חודשי ותקופת סיעודי תגמול סכום המתנה,

שהיתה התשלום שיטת כספי, פיצוי היא מורם" "בראש בפוליסה ב1996 שנהוגה התשלום שיטת .2

ופיצוי. שיפוי של שילוב היתה ב1991 נהוגה

ב1996 לחודש, דולר 3,000 עד היה המרבי הפיצוי וסכום חודשים 60 היה ב1991 הזכאות משך .3

ב1996 כן, כמו הביטוח. פרטי בדף נקובים המרבי הפיצוי וסכום הזכאות משך זאת, לעומת
השקעות. ושערוך השקעות מסולקת,14 פוליסה קיימת

ג'. נספח גם ראה

בריאות ביטוחי הפניקס:
נספחת והיתה מצומצמת בצורה הפניקס הביטוח חברת של בריאות ביטוח מחלקת פעלה 1991 עד
"מרפא" הביטוח פוליסת הפניקס עלידי שווקה זאת במסגרת החברה. של חיים ביטוח למחלקת
היצע את הרחיבה הביטוח חברת ל1991 בהשוואה ככזאת. ונבנתה חיים לביטוח נספחת כפוליסה
פוליסות משווקת  הבריאות קו  החברה של בריאות ביטוח מחלקת שיווקן. את והגמישה הפוליסות
שונים שירותים בין לבחור הצרכן בפני האפשרות וקיימת ומודלריות, עצמאיות בריאות ביטוח
הצרכים ולמגוון השוק של לביקוש הביטוח חברת של היענות בגלל כנראה זאת מכסה. שהפוליסה
ו"קו הכסף" "קו הארד", "קו בסיסיות, תכניות שלוש משווקת הביטוח חברת הביטוח. רוכשי של
ההוצאות את מכסות שלושתן אולם הפרמיה ובגובה השירותים בכיסוי ביניהן נבדלות אשר הזהב",
כל כאשר הכיסוי, תחומי את המרחיבים נספחים להוסיף ניתן הבסיסית לתכנית בניתוחים. הקשורות

וכדומה). משלימה רפואה (השתלות, וממוקד מוגדר כיסוי תחום מוסיף רובד

להמשיך או השנים, לאורך ששילמו הפרמיות מן חלק חזרה לקבל למבוטחים מאפשרת מסולקת פוליסה 14
הפרמיה. תשלום את הפסיקו אם גם מוקטנת ברמה מבוטחים להיות
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הפוליסות מבין מרכזית לפוליסה ב1991 שווקה שהיא כפי "מרפא" הביטוח פוליסת בין השווינו
ההבדל למרות זו השוואה לערוך בחרנו ב1996. המשווקת  הכסף קו  הבריאות בקו המשווקות
זו מהשוואה הפניקס. חברת של הבריאות בביטוחי התמורות על לעמוד כדי הפוליסות בין המהותי
משום הנראה כפי למשפחות, ולא לפרטים יועדה "מרפא" פוליסת היעד. בקהל הבדל קיים כי עולה
65 בגיל פוקע הכיסוי ,5420 הם לפוליסה ההצטרפות גילאי חיים. לביטוח נספחת כפוליסה ששווקה
לכל מתאימה ולכן עצמאית כפוליסה משווקת הכסף קו פוליסת זאת, לעומת לילדים. כיסוי ואין

לילדים. כיסוי ויש 60 גיל עד אליה להצטרף ניתן המשפחה.

מפצה הפוליסה ממוקדים, הכיסוי תחומי "מרפא" הביטוח בפוליסת הכיסוי. בתחומי קיים נוסף הבדל
פוליסת זאת, לעומת ועוד). השתלות סרטן, מעקף, לב, (התקף בפוליסה המוגדר אירוע קורה כאשר
מנתח, שכר (אשפוז, בניתוח הקשורות השונות ההוצאות את מקיף באופן משפה הכסף" "קו הביטוח

ועוד). מרדים, רופא שכר

חברת של כתגובה באו המרבי השיפוי סכום והגדלת הכיסוי תחומי הרחבת כי עולה שערכנו מראיונות
הביטוח תכניות ופיתוח בחוק, השירותים סל קביעת ובפרט הציבורית, במערכת לשינויים הביטוח
ובביטוחים הבסיסי בסל לניתן מעבר נוספים שירותים לציבור להציע מנסה הביטוח חברת המשלים.
שאפשר נוסף שינוי עלידה. המשווקות הפוליסות את לקנות לפרטים יהיה שכדאי כך המשלימים
דרכים תאונות קוסמטיים, טיפולים איידס, של הוספה עלידי החריגים תחום הגדלת הוא בו להבחין

ועוד.

ופירוט לתיאור הבריאות. קו עלידי המשווקת אחת פוליסה רק כאמור הינה הכסף קו פוליסת
ג'. נספח ראה זהב) (ארד, נוספות הבריאות" "קו פוליסות

תחומי את המרחיבים נספחים לפרמיה, תשלום תוספת עלידי לצרף, ניתן אלו מפוליסות אחת לכל
שני רובד להשתלות, נוסף ביטוח אמבולטוריים, לשירותים נוסף ביטוח כוללים: אלה הכיסוי.

ג'. נספח ראה לפירוט משלימה. רפואה לשירותי נוסף וביטוח להשתלות

סיעוד ביטוח הפניקס:
זו פוליסה "עוגן. בשם מקיף סיעוד ביטוח פוליסת בשיווק ב1991 החלה הפניקס הביטוח חברת
עלידי זו פוליסה משווקת כיום גם בריאות. לביטוחי נפרדת מחלקה היתה לא שעדיין בתקופה פותחה
ביטוח משווקת איננה הבריאות ביטוחי מחלקת חיים. לביטוח נספחת כפוליסה חיים, ביטוח מחלקת

סיעודי.

לתנאים בהתאם נקבעים הביטוח דמי "עוגן". הפוליסה בתנאי ניכרים שינויים חלו לא התקופה במהלך
תקופת השונים, הביטוח פרטי הפוליסה, בעל של אישיים פרטים השאר בין הכולל הביטוח, פרטי בדף
הסיעודי. התגמול תשלום חודשי ותקופת סיעודי תגמול סכום המתנה, תקופת התשלום, אופן הביטוח,
ושערוך השקעות מסולקת, פוליסה קיימת כן כמו כספי. פיצוי היא התכניות של התשלום שיטת

השקעות.
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היא הסגול הקו פוליסת סיעוד. לשירותי נוסף ביטוח  הסגול הקו את גם משווקת הבריאות" ''קו ב1996
הביטוח דמי הזהב". ו"קו הכסף" "קו הארד", "קו הבריאות: קו של הבסיס לפוליסות נספחת פוליסה
מקוריות קבלות עבור משפה הפוליסה תנאיהזכאות מתקיימים אם המבוטח. לגיל בהתאם נקבעים
ועבור המבוטח בבית סיעודי טיפול עבור ופרהרפואי, רפואי סיעודי אשפוז עבור סיעוד הוצאות

טיפול. לאמצעי הוצאות

בריאות ביטוחי כלל:
 שלמה "רפואה ,"First Class "רפואה הבריאות ביטוחי פוליסות את משווקת כלל הביטוח חברת
ביטוחי פוליסות בין מההשוואה ב1991. גם שווקו אלו פוליסות שקט". לב  שלמה ורפואה סל"
שינתה לא כלל הביטוח שחברת עולה 1996 לעומת ב1991 כלל הביטוח חברת עלידי שהוצעו בריאות

זו. בתקופה שלה הבריאות פוליסות את בולט באופן

"First Class "רפואה הביטוח שפוליסת עולה, ב1996 המשווקות הפוליסות שלוש בין מההשוואה
לשתי יחסית יותר גבוהה בפרמיה בניתוח הקשורות השונות ההוצאות את מקיף באופן משפה
(השתלות, וממוקדים מצומצמים כיסוי תחומי נמוכות פרמיות עבור מציעות אשר הנוספות הפוליסות
של ההיצע את להתאים במאמץ אולי, קשור, כלל עלידי המוצע הפוליסות מגוון וכדומה). סרטן
מראיונות לשלם. כספית ויכולת צרכים מבחינת מגוונת יעד לאוכלוסיית שלהן הבריאות ביטוחי
שלהן שהמודעות האוכלוסייה של הביניים לשכבות גם להגיע מנסות הביטוח חברות כי עולה שערכנו

עלייה. בסימן נמצאת בריאות לביטוחי

לב  שלמה ו"רפואה סל"  שלמה "רפואה ,"First Class "רפואה הבריאות ביטוח לפוליסות בנוסף
הביטוח חברת באמצעות 2000 "ברניתוח הביטוח פוליסת את כלל הביטוח חברת משווקת שקט",
לכיסוי ביטוח פוליסת היא "2000 "ברניתוח הפוליסה כלל. הביטוח חברת של בת חברת שהיא אררט

ג'. נספח ראה "2000 "ברניתוח הביטוח פוליסת לתיאור ניתוחים. עבור הוצאות

סיעודי ביטוח כלל:
בדומה "משענת". הסיעודי הביטוח פוליסת את משווקת כלל הביטוח חברת ב1991, כמו ב1996
בתנאי שינוי שאין מצאנו כאן גם כלל, חברת של הבריאות ביטוחי פוליסות בניתוח שנמצאה למגמה

.1991 לעומת ב1996 כלל עלידי ששווקו זו בתקופה הפוליסות

בהתאם וכן המבוטח, לגיל בהתאם נקבעים ב1996 והן ב1991 הן "משענת" בפוליסה הביטוח דמי
שנקבע כפי כספי פיצוי היא התכניות של התשלום שיטת המבוקשת. הפיצוי ותקופת ההמתנה לתקופת
ועד לשלם מוכן שהמבוטח הפרמיה לגובה בהתאם נקבע המרבי הפיצוי סכום הביטוח. פרטי בדף
פוליסה וקיימת הגבלה, ללא היא ב1996 והן ב1991 הן הסיעוד גימלת תשלום תקופת .4,000$

שנים. לחמש שנתיים שבין פיצוי תקופת לקבוע האפשרות המבוטח בפני קיימת מסולקת.
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בריאות ביטוחי מנורה:
זה אגף התפתח התקופה במהלך קיים. היה לא עדיין מנורה הביטוח בחברת הבריאות אגף ב1991
"ניתוחיים הביטוח פוליסת האחת, בריאות. ביטוח פוליסות שלוש משווקת מנורה הביטוח וכיוםחברת
יחסית; גבוהה בפרמיה בניתוח הקשורות השונות ההוצאות את מקיף באופן משפה אשר פלוס"
כיסוי תחומי נמוכה פרמיה עבור ומציעה קטלניות, מחלות של מקרים כנגד מבטחת השנייה הפוליסה
הינה ושלם" "בריא פוליסת ושלם". "בריא והשלישית, וכדומה); סרטן (השתלות, וממוקדים מצומצמים
מכוונת הפוליסה הקופות. עלידי משווקות אשר משלים ביטוח לפוליסות הדומה ביטוח פוליסת
חברים. הם בה הקופה עלידי המשווק המשלים הביטוח את רכשו שלא חולים קופות למבוטחי
כאשר שירותים, של רחב למגוון נמוך כיסוי מציעה זו פוליסה המשלים, הביטוח לתכניות בדומה
תכניות מכוונות אליו יעד קהל אותו על מתחרה הפוליסה לכן יחסית. נמוכה הינה הנדרשת הפרמיה
במערכת להתפתחויות ישיר באופן קשור הפוליסות שפיתוח נראה הקופות. של המשלים הביטוח

ג'. נספח ראה הפוליסות לפירוט החוק. החלת בעקבות הציבורית הבריאות ביטוחי

סיעודי ביטוח מנורה:
פוליסות שתי משווקת היא 1996 בשנת סיעודי. ביטוח מנורה הביטוח חברת שיווקה לא 1991 בשנת

סיעודיות:

ועוד הסיעודי התגמול סכום הביטוח, דמי חיים. לביטוח נספחת כפוליסה משווקת סיעודיתסמרה",
סיעודי, אשפוז של במקרים זכאות, תנאי מתקיימים אם מפצה, הפוליסה הביטוח. פרטי בדף נקבעים
הפוליסה ואלצהיימר. בבית סיעודי טיפול המבוטח, בבית או סיעודי במוסד רפואי פרה סיעודי טיפול

השקעות. שערוך ונערך מושקעים הסכומים מסולקת, פוליסה מסוג היא

נקבעים הביטוח דמי ושלם", "בריא המשלים לביטוח נספחת פוליסה ושלם, 'בריא סיעודי ביטוח נספח
וטיפול סיעודי אשפוז של במקרים מפצה הפוליסה הזכאות, תנאי מתקיימים אם המבוטח. גיל לפי

בבית. טיפול או סיעודי למוסד וזהה קבוע הגימלה סכום המבוטח. בבית סיעודי

בריאות ביטוחי ציון:
תנאי בין מההשוואה כיום. גם משווקת והיא "בריא" בריאות ביטוח פוליסת שווקה 1991 בשנת
פרט התנאים את שינתה לא הביטוח שחברת עולה 1996 בתחילת הפוליסה לתנאי ב1991 הפוליסה
רק שווקה שב1991 (בעוד עצמאית כפוליסה גם הפוליסה ושיווק המרבי הפיצוי סכום להגדלת
לבלב כבד, לבריאה, (לב, השתלות של במקרים מפצה "בריא" הפוליסה חיים). לביטוח כנספחת

ועוד. תחתונות גפיים שיתוק בגין ונכות, פטירה תגמולי מוחי, שבץ סרטן, לב, התקף ועוד),

היא ,1991 מאז הקיימות הפוליסות של הכיסוי תחומי את הרחיבה לא ציון הביטוח שחברת למרות
שונים צרכים על העונות חדשות ביטוח פוליסות שיווק עלידי הבריאות ביטוחי של ההיצע את הרחיבה
"כל הפוליסות את גם ב1996 משווקת ציון הביטוח חברת "בריא" לפוליסה פרט בשוק. שהתעוררו
המבטחת בסיסית תכנית קיימת ציון בחברת כלומר, ג'). נספח (ראה בסרטן" למאבק ו"מגן ניתוח"
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■

לתכנית כאשר ניתוח) (כל לניתוח הקשורות השונות ההוצאות עבור מפצה והיא ראשוני רובד
מוגדר כיסוי תחום מוסיף רובד כל אך הכיסוי תחומי את המרחיבים רבדים להוסיף ניתן הבסיסית

וממוקד.

סיעודי ביטוח ציון:
הביטוח חברת ב1996 "סיעודית", הסיעודי הביטוח פוליסת את שיווקה ציון הביטוח חברת ב1991
המשווקת פלוס" "סיעודית הפוליסה פלוס". ו"סיעודית "סיעודית" סיעודי ביטוח פוליסות שתי משווקת
בטיפול צורך בגין מפצות הפוליסות שתי ב1991. ששווקה "סיעודית" לפוליסה בתנאיה דומה ב1996
הפיצוי וסכום חודשים 60 עד הזכאות משך המבוטח. בבית או סיעודי במוסד ופרהרפואי רפואי סיעודי

דולר. 5,000 עד הוא המרבי

גם פלוס". ל"סיעודית בהשוואה יותר מצומצמים ב1996 המשווקת "סיעודית" הפוליסה של התנאים
הפיצוי לקבלת הזכאות בתנאי הבדל יש אך רפואי ופרה רפואי סיעודי טיפול עבור מפצה "סיעודית"
חודשית, גימלה של יותר נמוך סכום ומאפשרת הזכאות בתנאי יותר מחמירה "סיעודית" החודשי:
עלה מהראיונות פלוס". ב"סיעודית הביטוח מדמי משמעותית בצורה יותר נמוכים הביטוח דמי אולם
פוליסות עם בתחרות לעמוד מנת על יותר זולה סיעודי ביטוח פוליסת בשיווק החלה הביטוח שחברת
יכולת בעל יעד, לקהל מיועדת פלוס" "סיעודית הפוליסה בשוק. המשווקות אחרות סיעודי ביטוח

ג'. נספח ראה הפוליסות לפירוט יותר. גבוהה כלכלית

המסחרי הביסוח בשוק תמורות סיכום: 3.2
בשוק תמורות שהיו עולה 1991 לעומת 1996 בשנים המסחריים הבריאות ביטוחי פוליסות מניתוח

הכיסוי. ותחומי הפוליסות, של השיווק תנאי הפוליסות, היצע תחומים: במספר

ב1991 בריאות ביטוחי בתחום המרכזיות שהיו הביטוח חברות רוב הפוליסות. בהיצע חל ניכר גידול
פוליסות הוסיפו זה לתחום שנכנסו חדשות וחברות ידן, על המשווקות הפוליסות מספר את הגדילו

בשוק. להיצע נוספות

לביטוחי נספחות שהן בריאות פוליסות על דגש היה בעבר, השתנו. הפוליסות של השיווק תנאי גם
קשר ללא המשווקות עצמאיות, בריאות ביטוח פוליסות התפתחו האחרונות בשנים ואילו חיים,
כפוליסות גם חיים לביטוח נספחות פוליסות לרכוש אפשרות כיום קיימת בנוסף, חיים. לביטוח

עצמאיות.

לה אשר בסיסית מפוליסה המורכבות מודולריות פוליסות פיתוח היא השיווק בתנאי נוספת תמורה
תחום מוסיף נספח כל הכיסוי. תחומי את המרחיבים נספחים תשלום, תוספת תמורת להוסיף ניתן
להתאמה להגיע שניתן כך אחת, בסיסית מפוליסה יותר משווקות אף ביטוח חברות מוגדר. כיסוי
בעיקר שווקו ה90 שנות בראשית מגוון. יעד קהל של הכלכלית וליכולת לצרכים הפוליסה של מרבית
כיום המודולריות. הפוליסות לצד ב1996 גם מוצעות להיות ממשיכות אלו פוליסות רחבות. פוליסות
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אם ובין רחבה פוליסה אם בין הנרכשת הפוליסה את הפרט לרצון להתאים הסוכן של באפשרותו יש
מודולרית.

בדגשים. שינוי שיש לראות ניתן 1991 לעומת ב1996 הפוליסות של הכיסוי תחומי בין משווים כאשר
ספיקת אי סרטן, לב, התקף כגון קטלניות מחלות כנגד בעיקר ביטחו המשווקות הפוליסות רוב ב1991
ביטוח חברות שתי רק הפוליסה.15 מאותה כחלק וכליות, כבד לב, של השתלות וכנגד וכדומה, כליות
עדיין החברות רוב אמנם ב1996 ובחול.16 בארץ ואשפוזים ניתוחים עבור המשפות פוליסות שיווקו
הביטוח חברות כל זאת, בצד אולם והשתלות, קטלניות מחלות כנגד המבטחות פוליסות משווקות
בתחום ובחו"ל. בארץ ואשפוזים לניתוחים הקשורות ההוצאות כל את המכסות פוליסות גם משווקות
פוליסות לשווק והחלו הכיסוי את שיכללו הביטוח חברות בחו"ל מיוחדים וטיפולים השתלות של

בנפרד.17 אלו תחומים המבטחות מיועדות

פוליסות יותר ומשווקות הסיעודי הביטוח לתחום נכנסו ביטוח חברות שיותר הוא שחל נוסף שינוי
ב1996 ואילו וכלל) מגדל (ציון סיעודי ביטוח הציעו ביטוח חברות שלוש רק ב1991, סיעודי. ביטוח
ביטוח של צירוף מאפשרות ורובן סיעודי, אשפוז כנגד המבטחת פוליסה מציעות הביטוח חברות כל

כלשהו. בריאות לביטוח כנספח סיעודי

נכללו שלא כיסוי תחומי הוספת עלידי גם הפוליסות של הכיסוי תחומי את הרחיבו הביטוח חברות
אמבולטורי), מיון, חדר (פוריות, הבסיסי בסל שמכוסים שירותים כוללים אלו תחומים ב1991.
שירותי אלטרנטיבית, (רפואה המשלימים בביטוחים ונכללים הבסיסי בסל נכללים שלא שירותים
(ניתוחים המשלימים בביטוחים או הבסיסי בסל נכללים שלא שירותים וגם שיניים), ברפואת חירום

צהבת). או באיידס הידבקות בגין פיצוי קוסמטיים,

ניכרים מאמצים משקיעות הביטוח שחברות מלמד המסחריים הבריאות ביטוחי התמורותבשוק ניתוח
עם מראיונות הכיסוי. תחומי ובהרחבת השיווק מנגנוני בשכלול הבריאות, ביטוחי היצע בהרחבת
שרכש מהציבור השונה צרכנים ציבור למשוך מנסות הביטוח שחברות עלה, בתחום בכירים גורמים
בקרב גם הבריאות לביטוחי מודעות קיימת שכיום לכך מודעות חברותהביטוח מסחרי. ביטוח עתה עד
לאוכלוסייה המתאימים מוצרים בפיתוח מאמצים משקיעות הן ולכן האוכלוסייה של הביניים שכבות
השיווק, מנגנוני את שכללו הקונים, ציבור את להרחיב שבניסיון הביטוח, שחברות עלה מהראיונות זו.

בפוליסת כלל הביטוח חברת "לזהירות"; בפוליסת סהר "בריא"; בפוליסת ציון "מרפא"; בפוליסת הפניקס 15
סל"  שלמה "רפואה ובפוליסת וכליות), לב והשתלת מוחי שבץ התחומים (למעט "ifrst class "רפואה
בפוליסת והמגן "מח"ר" בפוליסת מגדל וכליות); לב והשתלת מעקף ניתוח לב, התקף התחומים (למעט

"מזור".

מלאה בצורה גם מכסה פלוס (ניתוחית פלוס וניתוחית ניתוחית בפוליסות שילוחהראל הן: הביטוח חברות 16
."ifrst class "רפואה בפוליסת כלל שן); עקירת או חניכיים וניתוחי לב מעקף

בריאות משפר בפוליסות מגדל מקיף; חיים ומתנת חיים מתנת בפוליסות שלוחהראל הן: הביטוח חברות 17
השתלות. ביטוח בפוליסה הפניקס השתלות; וביטוח בינלאומי קופ"ח משפר בינלאומי,
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מוקדי פתיחת באמצעות גם אלא עצמאיות) פוליסות (מודלורי, הפוליסות מבנה מבחינת רק לא
(מפעלים, קבוצתיים ביטוחים לשווק מנת על לקבוצות ופנייה ללקוח, ישיר מענה שנותנים שירות
הביטוחים שיווק שבעקבות בכך קשורה לקבוצות שהפנייה נראה וכדומה). מקצועיים איגודים בנקים,
של בשיווק הגלום הרווח לפוטנציאל החברות של מודעותן עלתה ביטוח, חברות באמצעות המשלימים
על לאחרונה ששווקו קבוצתיות פוליסות שבין בדמיון למצוא ניתן לכך חיזוק יחסית. זולות פוליסות
לפוליסות מאד הדומות הרפואית, וההסתדרות חשמל חברת עובדי לקבוצות ביטוח חברות שתי ידי

החולים. קופות של המשלים הביטוח

הבריאות ביטוחי ועם הבסיסי הבריאות ביטוח עם גומלין בקשרי כאמור נמצא המסחרי הביטוח שוק
בנושאים הבריאות משרד למדיניות גם עקיף באופן קשור זה ששוק עלה מהראיונות המשלימים.
פרטיים רפואה שירותי מתן בנושא עמימות עדיין קיימת למשל, מכך. מושפע הפוליסות והיצע אחרים,
חברות זאת, לאור ממשלתיים). חולים בבתי שר"פ/שר"ן הפעלת (למשל ציבוריים מוסדות במסגרת
פרטיים חולים בבתי הניתנים שירותים על שיפוי או פיצוי שלהן בפוליסות כלל בדרך כוללות הביטוח
לרופאים תשלום לצורך בכספים שימוש של אפשרות למנוע מנת על נעשה שהדבר נראה בלבד.

חוק. פי על שאסורה פעילות ציבוריים, חולים בבתי פרטי באופן העובדים

מקורות משני הנובעים המסחרי הבריאות ביטוח בשוק נוספים שינויים צפויים הקרובות בשנים
עד הקרובות בשנים הצפויים והשינויים הבריאות, במערכת הנמשכת הרפורמה האחד, עיקריים.
ביטוחי לתחום נכנסו הביטוח חברות שרוב מאחר השני, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק יישום להשלמת
חברות שבידי האמצעים של שכלול יהיה הניסיון צבירת שבעקבות צפוי האחרונות, בשנים רק הבריאות
את ישפרו אלה כל הצרכנים. מצד וביקוש הצריכה, היקף השירותים, עלויות על מידע לאיסוף הביטוח
שינוי צפוי זה מידע סמך ועל מאידך הביקושים ולאמירת מחד אקטואליים לחישובים האמצעים

הבריאות. ביטוחי פוליסות בהיצע ופיתוח

להערכת ברוקדייל מכון של אוכלוסייה מסקר ממצאים .4
1995 ממלכתי בריאות ביסוח חוק

את לבדוק שנועד טלפוני, סקר ברוקדייל ג'וינטמכון ערך אוגוסטאוקטובר) (חודשים 1995 בסתיו
ובהיקף השירות ברמת השינויים ואת ממלכתי בריאות ביטוח לחוק האוכלוסייה התייחסות
הדברים, מטבע הציבור. עלידי נתפסים שהם כפי והמסחריים, המשלימים והביטוחים התשלומים
(ברג מאז שחלו שינויים משקפים ואינם הסקר ביצוע במועד הציבור תפיסות את משקפים הממצאים

.(1995 ואחרים,

1,394 מולאו הכל בסך קבוע. באופן במדינה הגרים 22 גיל מעל התושבים את כללה הסקר אוכלוסיית
בעיות בשל ענו לא הנותרים 1J0A 87e היה המסרבים אחוז ל8596, הגיע ההיענות אחוז שאלונים.
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לאוכלוסיות להתאימם במטרה ולרוסית, לערבית תורגמו השאלונים אותרו. שלא מכיוון או תקשורת
עברית.18 דוברות שאינן העיקריות

עלידי (המשווקים המשלימים הביטוחים בנושא מהסקר העיקריים הממצאים את נרכז זה בפרק
הנושאים בריאות. בשירותי הביטוח) חברות עלידי (המשווקים המסחריים והביטוחים הקופות)
הצטרפות הרכישה, תהליך משלים, ביטוח רכישת היו: המשלים הביטוח בנושא בשאלון שנכללו
שהופץ המידע משלים, ביטוח רכישת לאי סיבות משלים, ביטוח לרכוש כוונה ודחייה, משלים לביטוח
מסחרי, ביטוח רכישת הנושאים נכללו כן כמו המשלים. בביטוח והשירותים המשלים הביטוח על

מסחרי. ביטוח רכישת לאי וסיבות

בקופות (ולא כללית בקופ"ח הרוכשים לגבי בעיקר ממצאים להציג בחרנו המשלים, הביטוח לגבי
באמצעות לביטוח וולנטרית (הצטרפות כללית בקופ"ח המשלים הביטוח שמתכונת מאחר האחרות)
הונהגו זאת, לעומת הקטנות בקופות לחוק. בתקנות המחייבת במתכונת עתה נשקלת ביטוח) חברת
שיטת לגבי בחוק), שנקבעה המעבר בתקופת (שנערך הסקר ביצוע בעת וזמניים מיוחדים כללים
ובמאוחדת משליםבמכבי ביטוח רכישת על תתדיווח נמצא בנוסף הפוליסות. ותוכן המבטח הרישום,
.(2 לוח (ראה הקופה רישומי את תואם כללית בקופ"ח שהדיווח בעוד הקופות, לרישומי בהשוואה

ביטוח פוליסות רוכשי של מאפיינות תכונות נשווה המסחרי לביטוח הנוגעים הממצאים בהצגת
סקרים שני של נתונים מתוך ב1990, בריאות ביטוח פוליסות לרוכשי ב1995, מסחריות בריאות
ברוקדייל. מכון של הזמנה עלפי קהל דעת לסקרי "דחף" חברת עלידי ,1990 בסתיו שנערכו שוטפים

המשלים הביסוח 4.1
הקופות לנתוני הסקר נתוני בין והשוואה הרכישה היקף מיפוי 4.1.1

חברים, הם בה הקופה עלידי המשווק משלים ביטוח רכשו המרואיינים מכלל %35d הסקר, נתוני לפי
הקופה ממבוטחי 169& כללית בקופ"ח הקופות. בין הרכישה בשיעורי ניכרים הבדלים קיימים כאשר
%65d מאוחדת בקופ"ח מהמבוטחים, %80d מכבי בקופ"ח המשלים, הביטוח תכנית את רכשו

מהמבוטחים. כ>$()5 ובלאומית מהמבוטחים

הקופות, רישומי לפי משלים ביטוח בעלי לשיעור הסקר לפי משלים ביטוח בעלי שיעור בין בהשוואה
קרן בבעלי £109 של (הבדל ומאוחדת מכבי החולים בקופות תתדיווח קיים כנראה שבסקר נמצא
המשלים לביטוח הרישום לשיטת קשור תתהדיווח לדעתנו, עדיף). מאוחדת בבעלי 1796 ושל מכבי
הביטוחים בנושא האנשים של הידע ולחוסר אוטומטי), באופן הקבע הוראת של (המשך אלו בקופות

הקופה. רישומי את תואם וכללית לאומית החולים בקופות הדיווח המשלימים.

ברוסית. ו^8 בערבית 970 בעברית, מולאו מהשאלונים £839< 18
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הקופות רישומי ולפי הסקר לפי משלים ביטוח בעלי שיעור :2 לוח
בעלי שיעור

לאומית מאוחדת מכבי כללית משלים ביטוח
משלימה: לאומית 65270 עדיף: 78.7 מכבי: קרן .is%5 הסקר לפי

49.970
47.2 מגן: מכבי

משלימה: לאומית 8270 עדיף: $89 מכבי: קרן $16 (בני הקופה רישומי לפי
כ$50 פרמיה) משלמי ,22+

$55 מגן: מכבי

משלים ביסורו הרוכשים מאפייני 4.1.2
של ואחרים דמוגרפיים מאפיינים נותחו משלים ביטוח שרוכשת האוכלוסייה היא מי ללמוד מנת על
המשלים הביטוח רוכשי ששיעור עולה 3 בלוח הראשון מהטור כללית. בקופ"ח המשלים הביטוח רוכשי
לעומת $22) יותר והמבוגרים הצעירים לעומת (6445) הביניים גיל בני בקרב יותר גבוה כללית בקופ"רו
כטוב בריאותם מצב את שהגדירו מרואיינים בקרב יותר גבוה הרוכשים שיעור בהתאמה). כ$12
שיעור וכן .($10) גרוע או טוב כלא בריאותם מצב את שהגדירו אלו לעומת ($19) טוב או מאוד
בנוסף, .($8) ערבית או רוסית דוברי מרואיינים לעומת ($18) עברית דוברי בקרב יותר גבוה הרוכשים
שאינם אלו לעומת ($24) מהקופה מאד שמרוצים אלו בקרב יותר גבוה משלים ביטוח רוכשי שעור
מין, שנבדקו: האחרים במשתנים לאחרים משלים ביטוח רוכשי בין הבדל נמצא לא .($5) מרוצים
ביטוח רוכשי של רקע מאפייני בניתוח גם נמצאו דומים מאפיינים בשירותים. ושימוש הכנסה, השכלה,
לפי החולים, קופות בכל משלים, ביטוח רוכשי שיעור מפורט ד' (בנספח החולים קופות בכל משלים

רקע). מאפייני

משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב ניתוח מוצג 4 בלוח
ושפה טוב בריאות מצב ,6445 שלגיל עולה מהניתוח משלים". ביטוח "רכישת המשתנה על הרקע
הכנסה מין, למשתנים ואילו משלים ביטוח רכישת על מובהקת חיובית עצמאית השפעה ישנה עברית
השפעה אין השכלה למשתנה גם משלים. ביטוח רכישת על מובהקת השפעה אין מסחרי ביטוח וקיום
למודל הוכנסו לא והשכלה הכנסה המשתנים ד'). נספח (ראה משלים ביטוח רכישת על מובהקת

ביניהם. התלות עקב אחד
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(799=ת) רקע משתני לפי כללית בקופ"ח משלים ביטוח רוכשי שיעור :3 לוח
משלים ביטוח בעלי

16.0 רוכשים 0הכ
גיל*

13.2 4424
21.6 6445
11.8 +65

מין
17.7 גברים
13.8 נשים

השכלה
12.6 ומטה יסודית
15.1 תיכון
14.1 תיכונית על
19.6 אקדמאית

בריאות* מצב
18.6 מאוד טוב או טוב
10.2 גרוע או טוב לא

המשפחה הכנסת
11.8 לחודש ש"ח 2,800 עד
16.5 ש"ח 7,0002,800
18.8 ש"ח מ7,000 יותר

בשירותים שימוש
14.6 מהשירותים באחד אחת פעם לפחות השתמש
17.3 השתמש לא

שפה*
17.6 עברית
7.9 רוסית או ערבית

מהקופה* רצון שביעות
24.4 מאוד מרוצה
14.2 מרוצה
12.5 מרוצה כ"כ לא
4^ מרוצה לא

p<0.05 *
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(רגרסיה הכנסה כולל רקע משתני לפי כללית קופ"ח מבוטחי בקרב משלים ביטוח רכישת :4 לוח
לוגיסטית)

משלים ביטוח יש התלוי: המשתנה

Odds ratio b המקדם, המשתנה
1.82 *0.60 6445 גיל קב'
1.08 0.07 65+ גיל קב'
0.69 0.36 (אישה) מין
1.72 *0.54 טוב בריאות מצב
0.89 0.11 ויותר 7,000 הכנסה
3.11 *1.14 עברית דוברי
1.007 0.007 מסחרי ביטוח יש

p<0.01 *

משלים ביטוח רכישת לאי והסיבות משלים, בריאות ביטוח רכישת השוקלים מרואיינים של מאפיינים 4.1 .3
ביטוח לרכוש מתכוונים 139S משלים, ביטוח להם שאין כללית מבוטחי שבקרב רואים אנו 5 מלוח

הקרובה. בתקופה משלים ביטוח לרכוש מתכוונים לא ו^54 מתלבטים נוספים £339 משלים,

,($27<) מידע חוסר הינן: משלים ביטוח של רכישה לאי המרואיינים עלידי שהוזכרו העיקריות הסיבות
חוששים שהם ציינו כ£19 רק .(20^ המוצעים והשירותים (£239) גבוה מחיר ,($22.) בריא מרגיש

מדחייה.

משלים. ביטוח לרכוש מתכוונים שהם ציינו גבוהה לעומת נמוכה השכלה בעלי של יותר גבוה שיעור
אין לעיל, כאמור כי, אם יותר, נמוך בפועל הרוכשים שיעור זו קבוצה שבקרב בכך קשור שהדבר ייתכן
ביטוח לרכוש כוונה בין קשר נמצא לא .(3 (לוח השכלה לפי משלים ביטוח ברכישת מובהק הבדל
בריאות). בשירותי ושימוש הכנסה, בריאות, מצב מין, (גיל, האחרים הדמוגרפיים למשתנים משלים

מובהק. יצא לא החולים מקופת רצון שביעות לבין משלים ביטוח לרכוש כוונה בין הקשר גם

לפי משלים, ביטוח להם שאין כללית קופ"ח מבוטחי בקרב משלים ביטוח לרכוש כוונה :5 לוח
השכלה

לרכוש מתכוון לא מתלבט לרכוש מתכוון סה"כ השכלה*
54.0 33.0 13.0 100.0 סהכ
57.2 31.4 11.4 100.0 השכלה ללא
42.1 43.9 14.0 100.0 יסודית
55.6 27.5 16.9 100.0 תיכון
65.1 31.6 3.3 100.0 תיכונית על
58,7 3^9 9A 100.0 אקדמאית

(n=675)
p<0.05 *
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המשלים הביטוח על המידע הערכת 4.1.4
ענה המשלים הביטוח על שקיבלו שהמידע חשבו החולים, קופות כל מבוטחי מהמרואיינים, כשליש
שהמידע החושבים שיעור שאלותיהם). כל על וענה להם ברור שהיה מידע קיבלו (כלומר, צורכיהם על
.($32) ולאומית (4596) מאוחדת (4896) מכבי לעומת (2896) כללית בקופ"ח יחסית נמוך מספיק, היה
הסקר. בתקופת יחסית חדשה היתה כללית של המשלים שתכניתהביטוח לעובדה כנראה קשור הדבר

המבוטחים על רקע משתני לבין המשלים הביטוח על המידע טיב הערכת בין קשרים מוצגים 6 בלוח
הקופות.19 ארבע בכל

מנשים, יותר כך חשבו גברים הצרכים; על ענה שהמידע מאחרים יותר חשבו (6445) הביניים גיל בני
יותר כך חשבו עברית ודוברי יותר, החלשות מהשכבות יותר כך חשבו גבוהים והכנסה השכלה בעלי
על שהמידע טוב לא בריאות מצב מבעלי יותר ענו טוב בריאות מצב בעלי גם ורוסית. ערבית מדוברי

צורכיהם. על ענה המשלים הביטוח

רקע משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב ניתוח מוצג 7 בלוח
שפה גבוהה, הכנסה טוב, בריאות שלמצב עולה מהניתוח הצרכים". על ענה "המידע המשתנה על
על מובהקת חיובית עצמאית השפעה יש בכללית חברות לעומת ובמאוחדת במכבי וחברות עברית
אקדמית השכלה למשתנה גם מובהקת. השפעה אין וגיל מין למשתנים הצרכים. על שענה מידע קבלת
הכנסה המשתנים ד'). נספח (ראה הצרכים על כעונה המידע הערכת על חיובית מובהקת השפעה יש

ביניהם. התלות עקב אחד למודל הוכנסו לא והשכלה

הביטוח על המידע העברת שאופן שייתכן עולה, משתני הרב מהניתוח והן משתני הדו מהניתוח הן
יותר החלשות השכבות של הצרכים את תאם לא ולאומית כללית החולים בקופות המשלים
מאפייני בין להבדלים כנראה קשורים משתני הדו בניתוח שנמצאו ובמין בגיל ההבדלים באוכלוסייה.

ומאוחדת. מכבי לעומת ולאומית כללית בקופות המבוטחת האוכלוסייה

הביטוח על מסרה שהקופה המידע טיב הערכת שבין הקשר נבדק כללית, בקופ"ח המבוטחים לגבי
בקרב יותר גבוה הרוכשים ששיעור נמצא בעתיד. לרוכשו וכוונות משלים ביטוח רכישת לבין המשלים
משלים, ביטוח רכשו הצרכים על ענה שהמידע שחשבו מאלו כ$31 צורכיהם: על ענה שהמידע אלו
כלל.20 מידע קיבלו שלא מאלו שרכשו ו$5.4 חסר, מידע שקיבלו שחשבו מאלו שרכשו 1796 לעומת

מגמות. אותן נמצאו כללית, בקופ"ח המבוטחים על רק שנערכה בבדיקה 19

מאלו 94 70 כ מכבי חולים בקופת אחרות. בקופות משלים ביטוח רוכשי בקרב גם נמצאו דומות מגמות 20
מידע. כלל קיבלו שלא מאלו שרכשו 5170 לעומת משלים, ביטוח רכשו הצרכים על ענה שהמידע שחשבו

Aix לעומת כ$74 מאוחדת ובקופתחולים 3896 לעומת כ£705 לאומית חולים בקופת
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(באחוזים) רקע משתני לפי החולים קופות בכל המשלים הביטוח על המידע טיב הערכת :6 לוח
חסר/לא מידע קיבל לא ענה מידע
הצרכים על ענה מידע הצרכים על סה"כ רקע משתני

26.7 45.5 27.8 100.0 0הכ

גיל*
23.0 41.7 35.2 100.0 4421
32.4 33.6 34.0 100.0 6445
26.3 46.4 27.3 100.0 +65

מין
29.8 33.3 36.8 100.0 גברים
23.4 45.7 30.9 100.0 נשים

השכלה*
2.2 81.3 16.5 100.0 השכלה ללא
19.7 64.6 15.7 100.0 יסודית
24.6 39.3 36.1 100.0 תיכון
28.1 37.9 34.0 100.0 יסודית על
32.2 27.6 40.2 100.0 אקדמאית

בריאות מצב
25.9 35.1 39.1 100.0 מאוד טוב או טוב
28.6 50.2 21.2 100.0 גרוע או טוב לא

הכנסה
18.9 62.5 18.6 100.0 2,800 עד
27.3 34.9 37.8 100.0 7,0002,800
35.0 22.9 42.1 100.0 מ7,000 יותר

קופה
26.7 45.5 27.8 100.0 כללית
25.5 26.7 47.8 100.0 מכבי
31.3 24.2 44.5 100.0 מאוחדת
20.1 47.6 32.3 100.0 לאומית

שפה*
29.7 33.2 37.1 100.0 עברית
1^9 65^ 202 100.0 רוסית או ערבית

n=964
p<0.05 *
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או מידע קיבלו שלא מהמרואיינים כ£339 משלים, ביטוח רכשו שלא כללית קופ"ח מבוטחי לגבי
צורכיהם. על ענה שהמידע שחשבו מאלו £139 לעומת לרוכשו, האם מתלבטים חסר מידע שקיבלו

המשלים. הביטוח על מספיק מידע בהיעדר קשורה הרכישה לגבי שההתלבטות ייתכן כלומר,

משלים ביטוח בעלי ולפיכך מידע, אחר בחיפוש כרוך היה הביטוח רכישת שתהליך גם ייתכן שני, מצד
ביטוח רוכשי מבין 56^. כללית, (בקופ"ח צורכיהם על ענה שהמידע כך על מאחרים יותר מדווחים

משלים). ביטוח להם שאין מאלה 2396 לעומת כך ענו משלים

הכנסה כולל רקע משתני לפי המבוטחים כל בקרב המשלים הביטוח על מספיק מידע קבלת :7 לוח
לוגיסטית) (רגרסיה

מספיק מידע קיבל התלוי: המשתנה
Odds ratio B המקדם, המשתנה

0.83 0.17 4421 גיל קב'
1.31 0.27 גיל+65 קב'
0.82 0.19 (אישה) מין
1.79 **0.58 במכבי חבר להיות
1.40 0.33 בלאומית חבר להיות
2.05 **0.72 במאוחדת חבר להיות
1.80 **0.59 טוב בריאות מצב
0.45 **0.78 ש"ח 2,800 עד הכנסה
^56 *0.45 עברית דוברי

p<0.05 *
p<0.01 **

המשלים בביטוח ביותר החשוב השירות הערכת 4.1.5
הביטוח עלידי המוצע ביותר החשוב השירות מהו נשאלו החולים, קופות כל מבוטחי המרואיינים,
המשלים, הביטוח בעלי מבין השאלה. על לענות ידעו כללית חולים קופת 209Sממבוטחי רק המשלים.

ענו. 70ר\ משלים ביטוח להם שאין אלו ומקרב השיבו, 3170

בסל כלולים שאינם שירותים קבוצות: ל3 חילקנו ביותר החשוב לשירות באשר העונים תשובות את
הבסיסי בסל הניתן הכיסוי את שמרחיבים שירותים שיניים), רפואת סיעודי, ביטוח (כגון הבסיסי

בסל הניתנים לאלו משופרים שהם ושירותים בחו"ל), להשתלות כסף תוספת הפריה, טיפולי יותר (כגון
פרטי). ניתוח רופא, בחירת (כגון משופרים בתנאים ניתנים כלומר, הבסיסי

השירותים לקבוצת שייך ביותר החשוב שהשירות חשבו השאלה על מהעונים אחוזים וחמישה שבעים
את המרחיב שירות הינו ביותר החשוב שהשירות חשבו \570 רק הבסיסי. בסל כלל כלולים שאינם
המשפרים השירותים מקבוצת הוא ביותר החשוב שהשירות חשבו ו1036 הבסיסי, בסל הניתן הכיסוי

הבסיסי. בסל המוצע את
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מעט. שונה תמונה מציג ולאומית) מאוחדת (מכבי האחרות בקופות המרואיינים לגבי זו שאלה ניתוח
הגבוה שהשיעור ייתכן ביותר. החשוב השירות לגבי השאלה על ענו מהמרואיינים 379?< אלו, בקופות
שיעור אלו שבקופות בכך קשור כללית, קופ"ח למבוטחי בהשוואה לענות שידעו מרואיינים של יותר
החשוב שהשירות חשבו הרוב, עדיין אך ,5470 רק שענו, אלו מתוך משלים. ביטוח רכשו יותר גבוה
החשוב שהשירות חשבו £289. ואילו הבסיסי, בסל כלולה שאינה השירותים לקבוצת משתייך ביותר
6ל17 כללית, למבוטחי בדומה הבסיסי. בסל הניתנים אלו את המשפרים השירותים מסוג הוא ביותר

הבסיסי. שבסל הכיסוי את המרחיבים לשירותים שייך ביותר החשוב שהשירות ענו

המסחרי הב'סוח 4.2
במאפייני נתמקד ברוקדייל מכון של הסקר נתוני מתוך המסחרי הביטוח על הממצאים בהצגת
רכישת לאי בסיבות המשלים, הביטוח רוכשי לבין בינם בהשוואה מסחרי, בריאות ביטוח הרוכשים
ב1995, מסחריות בריאות ביטוח פוליסות רוכשי של מאפיינות תכונות בין ובהשוואה מסחרי; ביטוח

ב1990. בריאות ביטוח פוליסות רוכשי תכונות לבין

המבוטחים) (כלל מסחרי בריאות ביטוח רוכש1 של דמוגרפיים מאפיינים 4.2.1
ללמוד מנת על .15.670 הינו החולים) קופות כל (חברי כולה באוכלוסייה מסחרי ביטוח בעלי שיעור

הרוכשים. של ואחרים דמוגרפיים מאפיינים נותחו מסחרי, ביטוח הרוכשת האוכלוסייה מי

(20.5^ גבוהה השכלה בעלי בקרב יותר גבוה מסחרי בריאות ביטוח הרוכשים ששיעור עולה 8 מלוח
שהגדירו אלו בקרב ,(7.270) נמוכה לעומת (25.27) גבוהה הכנסה בעלי בקרב (5.570) נמוכה לעומת
או טוב כלא בריאותם מצב את שהגדירו אלו לעומת (.is%0) טוב או מאוד כטוב בריאותם מצב את
דוברי מרואיינים לעומת (£ל16.7) עברית דוברי בקרב יותר גבוה הרוכשים שיעור כן כמו .(H%2) גרוע
מרוצים שלא אלו בקרב יותר גבוה מסחרי ביטוח רוכשי שיעור לבסוף, .(U%3) ערבית או רוסית
מסחרי ביטוח רוכשי בין הבדל נמצא לא .(£14.29,) מהקופה שמרוצים אלו לעומת (28.6^ מהקופה

בשירותים. ושימוש קופה גיל, מין, שנבדקו: הנוספים במשתנים לאחרים
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האוכלוסייה) (כל רקע משתני לפי מסחרי ביטוח רוכשי שיעור :8 לוח
מסחרי ביטוח בעלי

בלבד) שיניים ביטוח רוכשי גם (כולל רקע משתני
15.6 רכשו 0הכ

גיל
16.8 4421
16.5 6445
10.8 +65

סי1
16.7 גברים
14.7 נשים

השכלה*
5.5 ומטה יסודית
16.8 תיכון
16.1 יסודי על
20.5 אקדמאית

בריאות* מצב
, 18.0 מאוד טוב או טוב

11.2 גרוע או טוב לא
הכנסה*

7.2 2,800 עד
17.2 7,0002,800
25.2 מ7,000 יותר

בשירותים שימוש
16.6 השירותים באחד אחת פעם לפחות השתמש
13.7 השתמש לא

שפה*
16.7 עברית
11.3 רוסית או ערבית

מקופה** רצון שביעות
17.8 מאוד מרוצה
14.2 מרוצה
16.8 מרוצה כך כל לא
28.6 מרוצה לא

משלים ביסורו
14.9 יש
16.2 אין
15.0 יודע לא

קופה
16.2 כללית
14.2 מכבי
16.4 לאומית
13^ מאוחדת

n=1025
p<0.05 *
p=0.07 **
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להם שאין אלו ובקרב משלים ביטוח בעלי בקרב דומה מסחרי ביטוח הרוכשים ששעור מצאנו בנוסף,
משלים. ביטוח לרכישת מסחרי ביטוח רכישת בין קשר אין כלומר, משלים. ביטוח

משתני של העצמאית ההשפעה את הבוחן לוגיסטית רגרסיה מסוג משתני רב ניתוח מוצג 9 בלוח
ישנה גבוהה והכנסה טוב בריאות שלמצב עולה מהניתוח מסחרי". ביטוח "רכישת המשתנה על הרקע
קופה עברית, דוברי גיל, מין, למשתנים מסחרי; ביטוח רכישת על מובהקת חיובית עצמאית השפעה
יש אקדמאית השכלה למשתנה גם מסחרי. ביטוח רכישת על מובהקת השפעה אין משלים ביטוח ויש
הוכנסו לא והשכלה הכנסה (המשתנים ד'). נספח (ראה מסחרי ביטוח רכישת על מובהקת השפעה

ביניהם). התלות עקב אחד למודל

לוגיסטית) (רגרסיה הכנסה כולל רקע משתני לפי מסחרי ביטוח רכישת :9 לוח
מסחרי ביטוח יש התלוי: המשתנה

Odds ratio B המקדם, המשתנה
0.89 0.12 6445 ^^^ '1p
0.86 0.15 65+ ^^^ '1p
0.98 0.02 (אישה) מין
1.76 *0.56 טוב בריאות מצב
2.06 ** 0.72 ויותר 7,000 הכנסה
0.86 0.18 עברית דוברי
0.76 0.27 מכבי קופה
0.55 0.59 מאוחדת קופה
1.18 0.17 לאומית קופה
090 0.10 משלים ביטוח יש

p<0.05 *
p<0.01 **

מסחרי ביסוח רכישת לאי סיבות 4.2.2
בריא מרגיש הינף מסחרי ביטוח של רכישה לאי המרואיינים עלידי שהוזכרו העיקריות הסיבות
,(1.470) מידע חוסר ,(£119) בקופתהחולים מהשירותים רצון שביעות (>?ל29), גבוה 36.5),מחיר X)
חוששים שהם ציינו כ1.296 ורק כלל זה על חשבו שלא אמרו 1096 .(£59<) בביטוח המוצעים והשירותים

מדחייה.

ביטוח סונ לפי מסחרי ביטוח בעלי שיעור 4.2.3
לענות האפשרות ניתנה כאשר רכש, שהוא הפרטיים הביטוחים סוגי מהם נשאל פרטי ביטוח רוכש כל
דוברי כולל המרואיינים (כל פרטי ביטוח רוכשי מכלל של>?259 נמצא ביטוח. של אחד מסוג יותר על
אף אבל אחד ביטוח מסוג יותר יש הרוכשים מכלל ל1196 אחד, ביטוח מסוג יותר יש ורוסית) ערבית

נוסף). ביטוח סוג ועוד שיניים ביטוח יש ל1496 (כלומר, שיניים ביטוח לא הוא מהסוגים אחד
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ביטוח רק יש (ל£409 שיניים ביטוח יש הרוכשים מכלל ל53.870 הביסוחי2: סוג לפי הרוכשים התפלגות
ביטוח יש ל^10.5 פרטיים; ניתוחים/רופאים ביטוח 5.1י2ש %tJ סיעודי; ביטוח 2.8י1ש %t? שיניים);

השתלות. ביטוח יש ול£15.29 נכות על תגמולים ביטוח 7.י1ש1 %t' מחלות; גילוי על תגמולים

(מבוטחי משלים ביסוח לרוכש1 בהשוואה מסחרי בריאות ביטוח רוכשי של דמוגרפיים מאפיינים 4.2.4
כללית) קופח

(כלומר, תחליפיים מוצרים הינם המסחרי והביטוח המשלים הביטוח מידה באיזו ללמוד מנת על
אותה משרתים ואשר הצרכנים עבור מהותית בצורה נבדלים אינם אשר זהות תכונות בעלי מוצרים
למאפייני כללית בקופ"ח מסחרי בריאות ביטוח הרוכשים מאפייני את השווינו יעד), אוכלוסיית
ביטוח שכן בלבד שיניים ביטוח הרוכשים את כללנו לא 22.(11 (לוח זו בקופה משלים ביטוח הרוכשים
(קבוצתי השיווק באופן מתבטא השוני האחרים.23 הבריאות ביטוחי מפוליסות מהותית שונה השיניים
ביטוח בחוק הניתן הבריאות בסל כלול אינו המוצע שהשירות בכך וכן אישי) לעומת כלל בדרך
לרוכשי המשלים הביטוח רוכשי בין נכונה בהשוואה פוגמת היתה הכללתו לכן, ממלכתי. בריאות

המסחרי.

,£109 על עומד שיניים) ביטוח כולל (לא כללית בקופ"ח המסחרי הביטוח רוכשי ששיעור עולה 10 מלוח
השכלה בעלי בקרב מסחרי ביטוח רוכשי שיעור בין ההפרש משלים. ביטוח שרכשו £169 לעומת
רוכשי בין 796 של הפרש לעומת ,.is%6 הוא ומטה יסודית השכלה בעלי בקרב לשיעור אקדמאית
בעלי בקרב לשיעור גבוהה הכנסה בעלי בקרב מסחרי ביטוח רוכשי בין ההפרש המשלים; הביטוח
רוכשי שעור בין ההפרש המשלים. הביטוח רוכשי בין 7X של הפרש לעומת ,£14.59 הוא נמוכה הכנסה
הפרש לעומת ,£12.59 הוא מהקופה מרוצים הלא לשעור מהקופה מאוד המרוצים בקרב מסחרי ביטוח

משלים. ביטוח רוכשי בין +19.896 של

למעמד קשורה מסחרי ביטוח שרכישת מלמדת ומסחרי משלים ביטוח הרוכשים מאפייני בין השוואה
קשורה מסחרי ביטוח רכישת לכך. קשור אינו משלים ביטוח ואילו והכנסה) (השכלה סוציודמוגרפי
מהקופה. רצון בשביעות דווקא קשורה משלים ביטוח שרכישת בעוד מהקופה רצון שביעות בחוסר גם
לכך. קשורה אינה מסחרי ביטוח שרכישת בעוד ושפה בגיל, קשורה משלים ביטוח רכישת כן כמו

המוצר זהות לגבי המבוטחים בקרב רבה מבוכה שיש מאחר בזהירות להתייחס יש לעיל הנתונים אל 21
מאוד. רחב האומדן סביב השונות טווח קטן, במדגם הביטוחים רוכשי אחוז שברשותם;

הביטוח שמתכונת מאחר כללית בקופ"ח משלים ביטוח רוכשי לגבי בעיקר ממצאים להציג בחרנו כאמור, 22
תת נמצא לא כללית מבוטחי לגבי ובנוסף, בחוק. שתכלל כמתכונת עתה נשקלת כללית בקופ"ח המשלים

הקופה. לרישומי בהשוואה משלים ביטוח רכישת על דיווח

להיכלל אמור שהוא מכיוון בניתוח נכלל אחרים בריאות מביטוח שונה שהוא למרות הסיעודי, הביטוח 23
ההמתנה. תקופת לאחר הממלכתי הבריאות בסל
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1

רקע משתני לפי כללית בקופ"ח מסחרי ביטוח רוכשי ושיעור משלים ביטוח רוכשי שיעור :10 לוח
(11=799)

כולל (לא מסחרי ביטוח בעלי ביטוח בעלי
בלבד) שיניים ביטוח בעלי משלים

10.0 16.0 רוכשים סהכ
גיל*

11.1 13.2 4421
9.4 21.6 6445
8.3 11.8 +65

סין
10.9 17.7 גברים
9.2 13.8 נשים

השכלה"
3.3 12.6 ומטה יסודית
9.1 15.1 תיכון
11.8 14.1 יסודית על
16.9 19.6 אקדמאית

בריאות*** מצב
11.6 18.6 מאוד טוב או טוב
7.5 10.2 גרוע או טוב לא

הכנסה"
3.0 11.8 2,800 עד
12.5 16.5 7,0002,800
17.5 18.8 מ7,000 יותר

בשירותים שימוש
באחד אחת פעם לפחות השתמש

10.2 14.6 מהשירותים
9.2 17.3 השתמש לא

שפה*
9.9 17.6 עברית
10.5 7.9 רוסית או ערבית

מהקופה*" רצון שביעות
11.4 24.4 מאוד מרוצה
9.5 14.2 מרוצה
5.5 12.5 מרוצה כ"כ לא
23^) 4^6 מרוצה לא

p<0.05 במשלים מובהק *

0.05<ק במסחרי מובהק **
p<0.05 בשניהם מובהק ***
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בלוח המוצג משתני רב בניתוח נבחנה משלים ביטוח רכישת על משתנה כל של העצמאית ההשפעה
מסחרי. ביטוח רכישת על חיובית עצמאית השפעה יש גבוהה והכנסה טוב בריאות שלמצב נמצא .11

השכלה נמצאה אקדמאית להשכלה גם השפעה. נמצאה לא משלים ביטוח וקיום שפה מין, לגיל,
רכישת על השפעה אין גבוהה ולהכנסה אקדמאית להשכלה כאמור זאת, לעומת ד'). (נספח חיובית

השפעה. ישנה עברית ושפה טוב בריאות מצב ,6445 שלגיל בעוד .(4.1.2 (סעיף משלים ביטוח

(רגרסיה הכנסה כולל רקע משתני לפי כללית קופ"ח מבוטחי בקרב מסחרי ביטוח רכישת :11 לוח
לוגיסטית)

מסחרי ביטוח יש התלוי: המשתנה
Odds ratio b המקדם, המשתנה

0.81 0.20 6445 ^^^ 'lp
0.55 0.59 65+ גיל קב'
0.76 0.26 (אישה) מין
1.85 * 0.62 טוב בריאות מצב
2.15 *0.76 ויותר 7,000 הכנסה
1.41 0.35 עברית דוברי
099 ;000 מסחרי ביטוח יש

p<0.05 *

רוכשי לתכונות ב1995, מסחרי בריאות ביסוח פוליסות רוכש1 של מאפיינות תכונות בין rwiiu/n 4.2.5
ב241990 מסחרי בריאות ביטוח פוליסות

בישובים החיים ומעלה, 20 בני אנשים הקיף המדגם ב1990, שנערך "דחף" מכון של האוכלוסייה בסקר
של האוכלוסייה, סקרי שני בין להשוות יהיה שניתן מנת על לכן, בעברית. מולא השאלון עירוניים,
דוברי מרואיינים לגבי רק ברוקדייל מכון בסקר הנתונים את ניתחנו "דחף", מכון ושל ברוקדייל מכון
ב1990 מסחרי ביטוח רוכשי אוכלוסיית שיניים).25 ביטוח (כולל כלשהו מסחרי ביטוח שרכשו עברית,
שיעור ב1995, אלו במאפיינים נדון להלן בהשוואה בלבד. ומוצא הכנסה השכלה, גיל, לפי אופיינה
מהקופה רצון שביעות בריאות, מצב מין, כגון נוספים מאפיינים לפי עברית דוברי מסחרי ביטוח רוכשי

ד'. בנספח למצוא ניתן וכדומה

לכן ברשותנו אינו הנתונים קובץ קהל, דעת לסקרי "דחף" חברת עלידי נאספו ב1990 שהנתונים מכיוון 24
ב1990 מסחרי ביטוח הרוכשים בין ההבדלים על סטטיסטיים מובהקות מבחני לבצע היה ניתן לא

ב1995. לרוכשים

הוגדר איך לנו ידוע שלא מכיוון בלבד, עירוניים ביישובים החיים אנשים הקיף "דחף" מכון שסקר למתת 25
מובהקים הבדלים שאין מניחים אנו העברית. דוברי המרואיינים כל את בניתוח כללנו בעירוני יישוב גודל

יישוב. גודל לפי עברית דוברי מסחרי ביטוח רוכשי בין
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ב1995. מסחרי ביטוח שרכשו £16.79 לעומת מהמבוטחים £139 היה ב1990 מסחרי ביטוח רוכשי שיעור
קבוצות כל בקרב 1990 לעומת ב1995 עלה מסחרי בריאות ביטוח רוכשי ששיעור עולה 2 מתרשים

.n%3 לעומת ב1990 מסחרי ביטוח רכשו מהם £39) 6051 הגיל בקבוצת קיים ניכר הפרש הגיל.
להשכלה, באשר .(19951 .n%9 לעומת ב1990 רכשו מהם £149) 5041 הגיל ובקבוצת ,(19951
לעומת ב1990 תיכונית השכלה בעלי בקרב הרוכשים שיעור בין ניכר הפרש שקיים עולה 3 מתרשים
ב1990 מסחרי ביטוח רוכשי שיעור בין ניכר הפרש ב1995). £189 לעומת ב1990 מהם £6.59) 1995

מעל הכנסה ממוצעת, משפחתית הכנסה בעלי בקרב גם קיים ב1995 מסחרי ביטוח רוכשי לעומת
ו£26.59 £25.69 ,£21.99 לעומת ב1990 ו£169 £149 ,129& ,4 (מתרשים לממוצע מעל והרבה לממוצע

שינוי. חל לא נמוכה הכנסה בעלי בקרב בהתאמה) ב1995,

£69) אסיהאפריקה ילידי בקרב מסחרי ביטוח רוכשי בשיעור ניכרת עלייה שחלה עולה ,5 מתרשים
ב1995 הרוכשים בשיעור גדולים הבדלים שאין לכך הביאה אשר עלייה ב1995), £14.39 לעומת ב1990
מוצא המשתנה אין ב1995 ולכן ישראל) מילדי .is%5 אירופהארה"ב, מילידי £15.49) לידה ארץ לפי

כזה. קשר קיים היה כאשר 1990 לעומת מסחרי, בריאות ביטוח לרכישת מובהקת בצורה קשור

מסחרי ביטוח רוכשי לבין ב1990 מסחרי ביטוח רוכשי בין מההשוואה העולה הכללית התמונה
הרוכשים שיעור ב1990 מסחרי. ביטוח הרוכשת האוכלוסייה במאפייני תמורות שחלו הינה ב1995
יחסית מאוד נמוך היה אסיהאפריקה ילידי בקרב ומטה, תיכונית השכלה בעלי בקרב ,50+ בני בקרב
כיום והמצב ,6051 בני הרוכשים בשיעור ניכר גידול חל 1990 מאז השתנה, המצב ב1995 לאחרים.
הגיל בקבוצת יחסית גבוה לשיעור פרט הגיל קבוצות כל בקרב רוכשים של דומה שיעור שקיים הוא
בעלי בקרב הרוכשים שיעור וכיום תיכונית השכלה בעלי בקרב הרוכשים בשיעור ניכר גידול חל ;5041

בשיעור ניכר גידול חל תיכונית; על השכלה בעלי בקרב הרוכשים לשיעור דומה תיכונית השכלה
לידה. ארץ לפי הרוכשים בין הבדלים אין וכיום אפריקה אסיה ילידי בקרב הרוכשים

העיקריים הממצאים סיכום 4.3
1696 רק הקופות: בין ניכרים הבדלים ישנם אך משלים, ביטוח רכשו הקופות כל ממבוטחי £359 א.
רכשו ומאוחדת מכבי ממבוטחי 80X ומעל לאומית ממבוטחי £509 לעומת כללית ממבוטחי

משלים. ביטוח

,(6445) הביניים גילאי בקרב נמצא כללית בקופ"ח משלים ביטוח רוכשי של יחסית גבוה שיעור ב.
משירותי הרצון שבעי ובקרב העברית דוברי בקרב כטוב, בריאותם מצב את שהגדירו אלו בקרב

הכנסה. ורמת השכלה רמת לבין משלים ביטוח רכישת בין קשר נמצא לא הקופה.

שיעור לרוכשו. האם מתלבטים ו£339 משלים לרכושביטוח מתכוונים 1396 כללית, מבוטחי מקרב ג.

נמוכה. השכלה בעלי בקרב נמצא לרכישה באשר מתלבטים או לרכוש מתכוונים של גבוה

61



משירותי שמרוצים אלו בקרב גבוה הרוכשים שיעור משלים: ביטוח רכשו שכבר אלה בקרב ד.
שביעות בחוסר ולא בקופה באמון דווקא קשורה משלים ביטוח שרכישת כן, אם ייתכן הקופה.

הניתנת. השירות מרמת רצון

הביטוח על מסרו שהקופות שהמידע חשבו החולים) קופות כל (חברי מהמרואיינים כשליש רק ה.
השכלה בעלי ,(6445) הביניים גילאי בקרב גבוה כך החושבים שיעור צורכיהם. על ענה המשלים
עולה מכאן הקטנות. הקופות וחברי עברית דוברי טוב, בריאות מצב גבוהה, הכנסה גבוהה,
החלשות השכבות של הצרכים את תאם לא המשלים הביטוח על המידע העברת שאופן שייתכן

באוכלוסייה. יותר

החשוב השירות מהו לשאלה השיבו האחרות בקופות מהמבוטחים ו£379 כללית ממבוטחי >?ל()2 ו.

האחרות הקופות ממבוטחי ו£549 כללית ממבוטחי 590ר העונים, מקרב המשלים. בביטוח ביותר
(למשל הבסיסי בסל כלול שאינו שירות הינו המשלים בביטוח ביותר החשוב שהשירות ציינו
חשבו כללית, ממבוטחי /0^ ורק האחרות, הקופות ממבוטחי >?ל28 שיניים). סיעודי, ביטוח
רופא). בחירת פרטי, ניתוח (למשל, הבסיסי לסל משופר שירות הוא ביותר החשוב שהשירות

כלשהו. מסחרי בריאות ביטוח רכשו העברית) דוברי מקרב 16.770) המבוטחים כלל מקרב .IS%6 ז.

שיעור בלבד). שיניים ביטוח רוכשי כולל (לא מסחרי בריאות ביטוח רכשו כללית ממבוטחי $10

גבוהה, הכנסה בעלי אקדמאית, השכלה בעלי בקרב נמצא מסחרי ביטוח רוכשי של יחסית גבוה
הקופה. משירותי מרוצים שאינם אילו ובקרב טוב, בריאות מצב בעלי

שונה מסחרי ביטוח הרוכשת האוכלוסייה כללית, קופ"ח מבוטחי שבקרב עולה מהממצאים ח.
זהה המסחרי הביטוח רוכשי ששיעור נמצא כן, כמו משלים. ביטוח הרוכשת מזו במאפייניה

המשלים. הביטוח חסרי ובקרב משלים ביטוח בעלי בקרב

ביטוח 2.8י1ש %t* שיניים); ביטוח רק יש (ל4070 שיניים ביטוח יש הרוכשים מכלל ל^53.8 ט.
מחלות; גילוי על תגמולים ביטוח יש ל^10.5 פרטיים; ניתוחים/רופאים ביטוח יש ל25.170 סיעודי;

השתלות. ביטוח יש ול^15.2 נכות על תגמולים ביטוח יש ל70ר.\\

ביטוח רוכשי ששיעור עולה 1995 לעומת ב1990 מסחרי ביטוח רוכשי מאפייני בין מהשוואה י.
ממוצעת הכנסה בעלי ,5041 גילאי תיכונית, השכלה בעלי בקרב בעיקר עלה ב1995 מסחרי

אסיהאפריקה. וילידי

בממצאים דיון 4.4
אחד הם ומסחריים משלימים ביטוחים רכישת לגבי ברוקדייל מכון של האוכלוסייה סקר נתוני
לדיון לתרום יכולים אלו ממצאים לכן, הבריאות. ביטוחי בשוק היחידים האמפיריים המקורות
הבריאות: ביטוחי בשוק השונים הגורמים התנהגות בהבנת ולסייע המשלים הביטוח בעניין הציבורי
המדיניות. קובעי של החלטות על להשליך ובכך והממשלה, הציבור הביטוח, חברות החולים, קופות
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החולים קופות
ביטוח למבוטחיהן להציע אפשרות החולים לקופות ניתנה ממלכתי בריאות ביטוח חוק במסגרת (1

קובעי עם שנערכו העומק בראיונות אולם הבסיסי. בסל כלולים שאינם שירותים המכסה משלים
לברירת המשלים בביטוח ישתמשו החולים שקופות החשש הועלה המשלים הביטוח בנושא המדיניות
יאפשרו לא אף או בריאים) (צעירים, רצויות לאוכלוסיות שאטרקטיבי ביטוח שיציעו בכך מבוטחים

המשלים. לביטוח להרשם וחולים קשישים למבוטחים

כדאיים אמנם המשלימים מהביטוחים שחלק שייתכן עולה המשלימים הביטוחים תכניות מניתוח
שאינם רבים שירותים הכולל השירותים לסל קשור הדבר כלכלית. ומבוססים בריאים לצעירים יותר
שדמי לכך ועוד; בילדים התפתחות טיפולי מלאכותית, הפריה למשל: המבוגרת לאוכלוסייה רלוונטים
המקרים ברוב כמעט המבוטח של עצמית השתתפות שדרושה לכך הגיל; עם גדלים הנומינלים הביטוח
שמערכת לזכור יש אולם בריאות. בעיות עם מצטרפים על הגבלות שקיימות ולכך השירות; קבלת לשם
אוכלוסיות בעיני גם כאטרקטיביות נתפסות שהתכניות ויתכן ידועה, אינה הפרטים של ההעדפות
בעיקר האטרקטיבי סיעודי, ביטוח גם כוללות המשלימים הביטוחים תכניות כל בנוסף, אחרות.

הקשישה. לאוכלוסייה

דומה 4421 בני בקרב הרוכשים ששיעור עולה כללית בקופ"ח משלים ביטוח רוכשי מאפייני מניתוח
גבוה כטוב בריאותם מצב את שמעריכים אלו בקרב הרוכשים שיעור ,+65 בני בקרב הרוכשים לשיעור
כמו והשכלה. הכנסה לפי הרוכשים בשיעור ניכר הבדל אין טוב. לא בריאות מצב בעלי בקרב מהשיעור
שביעות ולפי יותר), גבוה העברית דוברי בקרב הרוכשים (שיעור שפה לפי הרוכשים בקרב הבדל יש כן,
הרוכשים משיעור חמש פי כמעט גבוה מהקופה מאוד המרוצים בקרב הרוכשים (שיעור מהקופה רצון

אלו. ממצאים מחזק משתני הרב הניתוח מהקופה). מרוצים הלא בקרב

בריאות למצב פרט דמוגרפיים במאפיינים תלויה אינה המשלים הביטוח שרכישת מראים אלו נתונים
קשורה אינה יותר, גבוה הבריאים בקרב הרוכשים שיעור לפיה שנמצאה שהמגמה נראה ולשפה.
הקיימות להגבלות קשור שהדבר ייתכן בלבד). ל196 ומגיע מזערי הוא הדחיות (שיעור החולים בדחיית
ביטוח מלרכוש מראש נמנעת זו שאוכלוסייה לכך הגורם דבר בריאות בעיות עם המצטרפים על

משלים.

בתקופת נתפס המשלים הביטוח העומק, מראיונות שעלה כפי ומאוחדת, מכבי החולים בקופות (2
בביטוח להישאר מבוטחים לשכנע מאמצים נעשו ולפיכך המימון במקורות חשוב כמרכיב הסקר
לא המשלים הביטוח זאת, לעומת בכללית במפורש. זאת שביקש למי רק בוטל והביטוח המשלים
להציע צריכה שהקופה כשירות שיווקית, כפעולה יותר אלא המימון במקורות מרכזי כמרכיב נתפס
במכבי הגבוהים הרכישה בשיעורי נמצא לכך ביטוי האחרות. הקופות עם בתחרות לעמוד מנת על

כללית. לעומת ובמאוחדת
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הקופות רישומי לפי משלים ביטוח בעלי לשיעור הסקר לפי משלים ביטוח בעלי שיעור בין בהשוואה
כללית החולים בקופות הדיווח ומאוחדת, מכבי החולים בקופות תתדיווח קיים שבסקר נמצא,
בקופות המשלים לביטוח הרישום לשיטת קשור שהדבר ייתכן הקופה. רישומי את תואם ולאומית
ידעו לא אף מהאנשים חלק ולכן הקבע הוראת של אוטומטי המשך היה לעיל, שצוין כפי הקטנות;
דרשה כללית קופ"ח של המשלים לביטוח הרישום שיטת זאת, לעומת המשלים. בביטוח חברים שהם

להירשם. הרוצים החברים של אקטיבית פעולה

מספיק, היה שהמידע החושבים ששיעור מלמדים, המשלים הביטוח על המידע הערכת על הממצאים
שבקופות לעובדה מתאים זה ממצא ולאומית. כללית לעומת ומאוחדת מכבי בקופ"ח יחסית גבוה
הביטוח את להמשיך המבוטחים את לשכנע בכללית מאשר יותר רבים מאמצים נעשו אכן הקטנות
גבוהים, והכנסה השכלה בעל טוב, בריאות מצב בעל שלהיות מלמד משתני הרב הניתוח המשלים.
מובהקת עצמאית השפעה נמצאה מהמשתנים אחד לכל ומאוחדת, מכבי בקופ"ח וחבר עברית דובר
במאפייני מהבדלים נובעים אינם הקופות בין שההבדלים נראה לכן מספיק. מידע קבלת על
להיות יכול הידע שחוסר להזכיר חשוב אולם, ומאוחדת. לעומתמכבי בכללית המבוטחת האוכלוסייה
מכבי למבוטחי יחסית כללית למבוטחי חדש הינו כללית קופ"ח של המשלים שהביטוח לכך גם קשור

ומאוחדת.

הביטוח חברות
כיסוי מציעים הם רוב פי על רווח. למטרות חברותהביטוח עלידי נמכרים מסחריים בריאות ביטוחי (1

כפי והכנסה, השכלה בריאות, מצב משפיעים מסחרי ביטוח רכישת על גבוהה. לפרמיה בתמורה רחב
גם שנמצא וכפי (Shmueli, 1995) בארץ המסחרי הביטוח שוק לגבי גרטנר מכון של במחקר שנמצא
Evans, 1984; Arrow, 1963; McCaii et al, 1991,) אחרות במדינות זו שאלה שבחנו נוספים במחקרים
כלל בדרך הם מסחרי ביטוח שבעלי נמצא אלו במחקרים .(Garifnkei et al, 1987; Short et al, 1992

מסחרי. ביטוח בעלי שאינם מאנשים יותר ומשכילים יותר, גבוה כלכלי סטטוס בעלי יותר, בריאים

מסחרי ביטוח רכישת שעל מלמד ברוקדייל מכון בסקר מסחרי ביטוח רוכשי של המאפיינים ניתוח גם
הכנסה בעלי בעיקר הם המסחרי הביטוח רוכשי כאשר והכנסה, השכלה בריאות, מצב משפיעים
הממצאים כלומר, טוב. בריאות ובמצב אקדמאית השכלה בעלי לחודש), ש"ח 7,000 (מעל גבוהה
מאחר מסחרי. ביטוח מכירת על הביטוחיים העקרונות את מפעילות הביטוח חברות שאכן מלמדים
הדדי", "סבסוד של בסיס על נבנות אינן והן הציבור של מצומצמות לשכבות מיועדים שהביטוחים

רחבים. אוכלוסייה לרבדי אלו פוליסות של הנגישות על הגבלה כנראה קיימת

הביטוח חברות עלידי המשווקות הפוליסות ומניתוח הביטוח בשוק גורמים עם העומק מראיונות (2
מסחריים; בריאות לביטוחי מודעות קיימת האוכלוסייה של הביניים שכבות בקרב גם שכיום, עולה,
לשינויים הבריאות ביטוחי היצע את להתאים רבים מאמצים משקיעות הביטוח חברות כך, משום
הכיסוי תחומי הרחבת עלידי והן המשווקות הפוליסות מספר הגדלת עלידי הן היעד, באוכלוסיית

הקיימות. הפוליסות של
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במאפייני תמורות חלו אכן הביטוח, חברות לפעילות שבמקביל מלמדים האוכלוסייה סקרי
כל בקרב רוכשים של דומה שיעור שקיים הוא כיום המצב .9590 השנים בין הרוכשת האוכלוסייה
פוליסות בהיצע הגידול בגלל כנראה (וזאת 5041 הגיל בקבוצת יחסית גבוה לשיעור פרט הגיל קבוצות
השכלה בעלי בקרב הרוכשים לשיעור דומה תיכונית השכלה בעלי הרוכשיםבקרב שיעור סיעוד); ביטוח
עלידי ההיצע משינוי נובע שהשינוי ייתכן לידה. ארץ לפי הרוכשים בין הבדלים אין וכן תיכונית; על
במקביל. התרחשו התהליכים ששני או בהיצע, לשינוי גרם בביקוש שהשינוי גם ייתכן אך החברות

הצרכנים ציבור
נוספים שירותים המציע המשלים, שהביטוח מלמדים הרכישה וכוונות הרכישה היקף על הממצאים (1

שבקרב מראים הסקר נתוני מהציבור. חלק של צרכים על כנראה עונה הבסיסי, בסל קיימים שלא
אינם ו>£549 מתלבטים ו£339 לרכוש מתכוונים £139 משלים, ביטוח רכשו 0ך6\ כללית, קופ"ח מבוטחי
בכללית. המבוטחים מחצית לכמעט רלוונטי המשלים הביטוח כלומר, ביטוח. לרכוש מתכוונים
בלאומית), וכ^50 ומאוחדת במכבי (כ^80 מאד גבוה המבוטחים שיעור כאמור, האחרות, בקופות
שלהם. נתפסים צרכים על עונה שכנראה משום והן אלה, בקופות שהונהגה הרשום שיטת עקב הן
מהחשש ובחלקם יותר, טוב בריאות וביטוח משופר לשירות מהרצון בחלקם נובעים אלו שצרכים ייתכן
ביטוח להם שיש למבוטחים בהשוואה ייפגע שלהם הבסיסי הבריאות ביטוח משלים, ביטוח שבהעדר
לשירות קשורים יהיו לא המשלים הביטוח של רכישה אי או שרכישה להבטיח מקום יש לכן, משלים.

שוויוני. להיות החוק, פי על שצריך, הבסיסי בסל הקופה עלידי הניתן

אדם כלומר מסחרי, ביטוח לרכישת משלים ביטוח רכישת בין קשר שאין מראה הנתונים של ניתוח (2
מראה משתני הרב הניתוח כן, כמו ולהיפך. מסחרי ביטוח ירכוש דווקא לאו משלים ביטוח שרכש
הטענה את מחזק זה ניתוח ולהיפך. משלים ביטוח רכישת על השפעה אין מסחרי ביטוח שלרכישת
בביטוח הנמכר המוצר את תופס הצרכנים שציבור הביטוח וחברות החולים קופות עלידי שהוזכרה
מהווה לא המסחרי שהביטוח כן, אם להניח סביר המסחרי. בביטוח הנמכר מהמוצר כשונה המשלים

ולהפך. משלים ביטוח שרכשה האוכלוסייה עבור תחליף

הביטוח לחברות לעזור יכולים מסחרי בריאות ביטוח הרוכשות האוכלוסייה קבוצות על הממצאים (3
אלו לקבוצות לפתח כדאי ואולי יחסית, נמוך הרוכשים שיעור חדשותשבהם יעד אוכלוסיות על ללמוד

מתאימות. פוליסות

הממשלה
יותר החלשות מהקבוצות צרכנים בקרב המשלים הביטוח על המידע טיב בהערכת הבדל שיש ראינו (1

אחד מהווה שהוא בכך המידע של חשיבותו ושפה). גיל בריאות, מצב השכלה, הכנסה, (מבחינת
ביטוחי בשוק הממשלה של האפשריים התפקידים אחד לכן, זכויותיו. על לעמוד הצרכן של האמצעים
לעשות הביטוח הקופות/חברות המרצת לפחות או ישיר, באופן לצרכנים מידע הפצת הוא הבריאות
מידע מקבלות שאינן יותר החלשות לקבוצות בשוק הנגרם העיוות בתיקון הממשלה תעזור כך זאת.

מספיק.
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גבוה שיעור שיש הוא רוכשים שאינם מי לבין משלים ביטוח שרוכשים מי בין ההבדלים שאחד ראינו (2
טוב לא בריאותם שמצב מי לעומת מאוד טוב או טוב הוא בריאותם שמצב מי בקרב רוכשים של יותר
שאחד להיות יכול המשלימים, בביטוחים בהחרגות מקורה כנראה הסיבות שאחת ייתכן גרוע. או
הוגן לא שימוש למנוע אף או אותן להגמיש ההחרגות, על לפקח יהיה הממשלה של התפקידים

המבטח. מהגורם בהחרגות

שיניים ביטוח יש הרוכשים שלרוב מלמדים המסחרי בביטוח הנרכשים השירותים סוג על הממצאים (3
הם רוכשים שאנשים נוספים ביטוחים ,(£259) פרטיים ניתוחים/רופאים ביטוח יש ניכר ולשיעור (כ:0?54)
ואת המדיניות קובעי את ללמד יכולים אלו ממצאים ועוד. השתלות נכות מחלות, גילוי כנגד ביטוח
הפרטי, בביטוח אותם רוכש הוא ולכן הציבורית במערכת לציבור חסרים שירותים אילו החולים קופות
ביטוח לגבי זה מסוג תהליך היה בעבר הרחבה. כיווני ועל הבסיסי בסל ליקויים על ללמדם כך ועלידי
תקופת לאחר הבסיסי בסל להיכלל שאמור סיעודי וביטוח הבסיסי בסל כיום שנכלל השתלות

המעבר.

על הבית משקי הוצאות על ברוקדייל מכון בדוח גם עלה שיניים רפואת לתחום ביטוחי כיסוי חשיבות
שיניים רפואת שירותי ונגישות העשירונים, בין גדולים פערים שקיימים מראה הדוח שיניים. רפואת

.(1996 ואחרים א (ברג. יחסית נמוכה עדיין הנמוכים העשירונים על הנמנות למשפחות

חשבו המשלים בביטוח המוצע ביותר החשוב השירות מהו השאלה על העונים של המוחלט הרוב (4
ורק סיעודי), (שיניים, הבסיסי בסל כלולים שאינם השירותים לקבוצת שייך ביותר החשוב שהשירות
ללמד יכול זה ממצא התחליפיים. השירותים לקבוצת שייך ביותר החשוב שהשירות חשבו מהם מיעוט
יכול הוא בעיקר אולם בעתיד; הבסיסי הסל את להרחיב כדאי שירותים באלו המדיניות קובעי את
צריכות המשלים הביטוח תקנות מידה באיזו להחליט המדיניות לקובעי ולעזור הציבורי לדיון לתרום
השירותים את להגביל ניתן הציבור העדפות שמבחינת נראה למשל החולים. קופות את להגביל

המשלים. בביטוח הנכללים התחליפיים
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הבריאות במערכת והמשלים המסחרי הביסוח להפעלת חלופות .5
בישראל

מערכת של הרצוי למבנה באשר ציבורי דיון מתנהל ממלכתי, בריאות ביטוח חוק הפעלת עם כיום,
התקנות תוכן הממלכתי, הבריאות ביטוח עם שלהם הגומלין קשרי והמסחרי, המשלים הביטוחים

זה. נושא על הפיקוח ואופן המשלים, הביטוח להפעלת

עיקריות: חלופות שתי בין מתלבטים המדיניות קובעי
למכור תורשינה לא החולים וקופות הביטוח, חברות עלידי רק יימכרו משלימים בריאות ביטוחי א.
יוכל והוא חוק, פי על הניתן בסיסי בריאות ביטוח יהיה לאזרח כזו במערכת משלימים. ביטוחים

ביטוח. מחברות מסחרי בריאות ביטוח לרכוש בנוסף
שהוא החולים מקופת נפרד תאגיד באמצעות למבוטחיהן משלים ביטוח ימכרו חולים קופות ב.
בסיסי בריאות ביטוח יהיה לאזרח כזו במערכת ביטוח. עסקי על פיקוח בחוק כמשמעותו מבטח
על המשווק משלים ביטוח מקורות: משני נוסף בריאות ביטוח לרכוש יוכל הוא ובנוסף חוק, לפי

שניהם). (או ביטוח מחברות מסחרי ביטוח או שלו, החולים קופת ידי

לפי כעדיפה. אותה רואות החולים מקופות חלק אשר נוספת חלופה נהוגה היתה החוק, הפעלת לפני
הקופה של משלים ביטוח לרכוש מבוטחים לחייב חולים לקופות אפשרות תינתן ג'), (חלופה זו חלופה
לכל כזו, במערכת חובה"). משלים "ביטוח עת באותה כונה (הביטוח ביטוח חברת באמצעות שלא
בנוסף, שלו. החולים קופת של חובה משלים ביטוח וגם חוק פי על הניתן בסיסי ביטוח יהיה אזרח
החולים לקופות מעניקה זו חלופה למעשה הביטוח. מחברות מסחרי ביטוח לרכוש יוכל אזרח
חלופה הבסיסי. השירותים היצע את להרחיב ובתמורה מבוטחיהן מכל פרמיה בעצמן לגבות אפשרות

מינימלי. ההדדי והסבסוד וולנטרית הינה לביטוח שההצטרפות מאחר מביטוח, שונה זו

במספר מזו זו נבדלות הן כי מראה החלופות שלוש בחינת אלה.26 בחלופות מתמקד שלהלן הדיון
היבטים:

האקטוארי. הסיכון את עצמו על הנוטל הארגון הוא המבטח המבטח. והגורם המשווק הגורם א.
הסיכון. את בהכרח עצמו על לוקח אינו אבל לחבריו הביטוח את המשווק ארגון הוא המשווק

אפשרי: רווח סוגי כמה ישנם החולים. לקופות הצפוי הרווח ב.
הכרוכות ההוצאות לבין המשלים הביטוח ממכירת הכנסות שבין ההפרש שהוא רווח  ישיר רוורו

שהיא לקופה וכי). מינהל (שיווק, המנהליות וההוצאות בביטוח, המכוסים השירותים באספקת
מהסכם כתוצאה ישיר רווח גם ייתכן ישיר. לרווח פוטנציאל יש משלים בביטוח המבטח הגורם
לבלעדיות בתמורה מהרווח אחוזים לקופה מעניקה החברה לבין הביטוח, לחברת הקופה בין

לפיה חלופה למשל ואחרים, אלו רכיבים המשנות המשלים הביטוח להפעלת נוספות חלופות כמובן ייתכנו 26
תציע ביטוח חברת לפיה חלופה או ביטוח. חברת באמצעות שלא וולנטרי משלים ביטוח יציעו חולים קופות

השרותים. לאספקת חולים קופת עם תתקשר אך מסחרי ביטוח
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תמריץ לקופה יש זה במקרה השיווק. בגין עמלות לקופה המעניק הסכם או חבריה, בביטוח
יכול הישיר הרווח ההוצאות. הקטנת או ההכנסות הגדלת באמצעות אם הרווח את להגדיל
לשיפור או הבסיסי הסל הוצאות למימון והן המשלים בסל השירותים ושיפור להרחבת הן לשמש

הבסיסי. הסל במסגרת הניתנים השירותים
של במניות תחזיק שקופה מניעה אין החוק לפי  ביסוח חברת על בבעלות משותפות הנובע עקיף רווח
מהגדלת עקיף רווח לקופה יש זה במקרה זו. לקופה המשלים הביטוח את המציעה ביטוח חברת
המשלים הביטוח את לשווק לקופה תמריץ להוות יכול וזה המשלים, הביטוח של המכירה היקף

בו. המכוסים השירותים את ולפתח
חברות עם מתקשרות שהן מכך עקיף רווח להיות יכול חולים לקופות  שיחתים ממכירת עקיף רווח
זה במקרה גם הביטוח. מחברות תשלום תמורת בביטוח, המכוסים שירותים ומספקות הביטוח

המשלים. בביטוח הכלולים השירותים את לפתח תמריץ לקופה יש
את להגביר יכולה משלים ביטוח המשווקת קופה  הבסיסי הביטוח הכנסות מהגדלת עקיף רווח
או שלה השוק פלח את להבטיח זו ובדרך הקופה אטרקטיביות ואת מבוטחיה של הרצון שביעות
במספר המתחשב חלוקה מפתח לפי מחולקים הבסיסי לסל שהמקורות מאחר להגדילו. אף

רווחים. ואולי לקופה, הכנסות תוספת פירושה נפשות תוספת נפשות,

למנהלים אפיק מאפשר המשלים הביטוח  לאכספיות אחרות, מבחינות לקופה הצפויה התועלת ג.
שירותים יותר לתת לקופה מאפשר המשלים הביטוח בנוסף, ולהצטיין. יוזמות לפתח בקופות
יותר. טובה בצורה תפקידה את למלא וכך צורכיהם, על טוב יותר לענות זו ובצורה למבוטחים

.12 בלוח מפורטת אלה היבטים לפי ביניהן וההשוואה החלופות אפיון

.(pirvate/public mix) לציבורי הפרטי המגזר בין הערוב מידת מבחינת גם ביניהן נבדלות החלופות
קיימת ב' בחלופה ואספקתם. השירותים מימון מבחינת המגזרים בין רבה הפרדה קיימת א', בחלופה

אלה. בחינות משתי ביותר המועטה הינה ההפרדה ג' ובחלופה יותר, מעטה הפרדה

הבאים: הקריטריונים לפי חלופה כל של והחסרונות היתרונות את נבחן להלן,
המשלים לביטוח בנגישות שוויון א.

השירות ברמת שוויון ב.
ריאלית עלות ג.

הבסיסי הסל כספי אבטחת ד.
קופות בין מעבר והגבלת מבוטחים ברירת ה.

הבסיסי הסל במסגרת החולים קופות עלידי הניתנת השירות רמת על השפעה ו.

לציבורית פרטית רפואה בין ערוב ז.
החולים קופות של יזמה ח.

הביטוח פוליסות הוגנות על פיקוח ט.
להוגנות) (בנוסף נוספים היבטים על ציבורי פיקוח י.
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משלים בריאות לביטוח חלופות :12 לוח
ישיר רווח

לקופת נוספת תועלת עקיף רווח לקופת
החולים החולים לקופת החולים המשווק המבטח החלופה

אין ממכירת רווח *ייתכן אין הביטוח חברת הביטוח חברת רק יימכרו משלימים בריאות ביטוחי א.
ביטוח. לחברת שירותים בשיתוף שלא הביטוח חברות עלידי

תורשינה לא החולים וקופות קופה"ח,
משלימים. ביטוחים למכור

ליזמות אפיק קיים * עקיף רווח *ייתכן אפשרי החולים קופת הביטוח חברת ביטוח למבוטחים יפיצו חולים קופות ב.
ניהוליות. של מניות מאחזקת החולים מקופת נפרד תאגיד של משלים

לשיפור תמריץ קיים * צפוי * ביטוח. חברת פיקוח בחוק כמשמעותו מבטח שהוא
והרחבתם השירותים תתקשר הביטוח שחברת ביטוח. עסקי על

הבסיסי. בסל לניתן מעבר למכירת הקופה עם
המשלים, הביטוח שירותי
ביניהן, מההסכם כחלק

ודאי. לפיכך והרווח _
מהגדלת עקיף רווח * ^
הבסיסי הסל הכנסות

ממשיכת כתוצאה
נוספים מבוטחים

ליזמות אפיק קיים * מהגדלת עקיף רווח * יש החולים קופת החולים קופת לחייב חולים לקופות אפשרות תינתן ג.
ניהוליות הבסיסי הסל הכנסות (שיכולה של משלים ביטוח לרכוש מבוטחים

לשפור תמריץ קיים * להסתייע ביטוח. חברת באמצעות שלא הקופה
השירותים והרחבת משנה במבטח חובה"). משלים ("ביטוח

המשלים. בסל שמוצעים י במבטח או
עצירת לשם

נזק)



המשלים הביסורו בנגישות שוויון א.
לקופות קשר ללא הביטוח, חברות עלידי רק יימכרו משלימים בריאות ביטוחי לפיה א', בחלופה
מותנה הפרמיה גובה אלו, עקרונות לפי בלבד. ביטוחיים עקרונות לפי הביטוחים היצע יהיה החולים,
לביטוח הגישה לפיכך, לחברה. רווח מרכיב בתוספת ופרט פרט כל של לחלות ובסיכון הבריאות במצב
הכנסות בעלי גם נמוכה. תהיה מאחרות) יותר אולי לו (הנזקקות שונות אוכלוסייה קבוצות של

יחסית. גבוהות הפרמיות שכן ביטוח, לרכוש יתקשו נמוכות

מגדילה ביטוח, חברות באמצעות משלים ביטוח מציעות החולים קופות לפיה ב', חלופה זאת, לעומת
חברות עם קיבוצי להסדר מגיעות החולים קופות שכן, האוכלוסייה. שכבות לכלל השירות נגישות את
הסיכון ברמת מותנית ואינה רוכשים של גדולה לקבוצה שיווק על מתבססת הפרמיה כאשר הביטוח
עקרון ומופעל למשל), גיל (קבוצת רחבה יותר קבוצה של הסיכון ברמת אלא הפרט של האישי
כדאי הדבר שכן נמוכה, תהיה שהפרמיה תמריץ ישנו החולים לקופות בנוסף, ההדדי. הסבסוד
למשיכת שיווקי כלי לשמש יכול והוא מציעות שהן אחד שירות רק הינו המשלים הביטוח כי מבחינתן,

הבריאות. מס באמצעות הקופה הכנסות את שיגדילו רבים מבוטחים

עבור להשיג תמריץ יש המבטח, הגורם שאינן החולים לקופות בריאות, בעיית להם שיש מבוטחים לגבי
מהביטוח ישיר רווח אין לקופה שמחד, מאחר זאת מינימליות. מגבלות עם ביטוח תכנית מבוטחיהן
להוביל שיכול המבוטחים רצון שביעות ומהעלאת מניות מאחזקת עקיף רווח לה יש ומאידך, המשלים,
תועלת לקופה יש כן כמו הבסיסי. מהסל ההכנסות להגדלת ומכאן נוספים מבוטחים למשיכת
צד שהיא מכיוון למבוטחים להיענות הביטוח מחברות לדרוש עמדה יש לקופה השירות. משיפור
אינם פרטיים ביטוחים שבה במערכת קיים אינו זה יתרון הביטוח. לחברת האזרח בין בהתקשרות

החולים. לקופות קשורים

שקיימת ברור מבוטחיהן, לכל חובה משלים ביטוח משווקות החולים קופות לפיה ג', לחלופה באשר
יהיה המבטח, הגורם הינה עצמה שהקופה שמאחר ייתכן אולם מבוטח. לכל הביטוח של שווה נגישות

כלכלי. אינטרס מתוך בפועל, השירות קבלת בעת המבוטח על להקשות תמריץ לה

השירות ברמת שוויון ב.
גבוהה הכנסה בעלי שבו מצב קיים פרטי, ביטוח לרכישת אפשרות קיימת שבה בריאות מערכת בכל
רק נמכר משלים ביטוח שבה א', בחלופה פרטיות. במסגרות יותר גבוהה ברמה שירות לקבל יכולים
הפרט של הסיכון לגובה קשור הפרמיה גובה (כלומר ביטוחיים עקרונות לפי הביטוח חברות עלידי
ורק פרטי בריאות ביטוח לרכוש לעצמם להרשות יוכלו אזרחים של צרה שכבה רק לביטוח), להזדקק
לעניים. עשירים בין יותר גדול לאישוויון שיביא דבר פרטיות, במסגרות שירותים לקבל יוכלו הם
בעלי גם הם גבוהה הכנסה שבעלי כך על הצביעו ובעולם בארץ שונים מחקרים ממצאי ואמנם,
Evans, 1984; Arrow, 1963; McCall et al, 1991; Garfinkel et al,1987; Short et al,) המסחרי הביטוח

.4 בפרק המוצגים לאחרונה, ברוקדייל מכון שערך סקר בממצאי נמצא לכך נוסף וחיזוק ,(1992
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הזדמנות וניתנת יותר נמוכה הפרמיה המשלים, בביטוח מעורבות החולים קופות בהן וג; ב' בחלופות
בסל הניתנים לשירותים נוספים משירותים ולהינות משלים ביטוח לרכוש נמוכות הכנסות לבעלי גם
ביטוח רכישת לבין הכנסה בין קשר שאין כך על מצביעים ברוקדייל מכון סקר ממצאי ואכן, הבסיסי.

זה). בדוח 4 פרק (ראה משלים

ביטוח פוליסות שבו מצב ייתכן הציבוריות. במסגרות השירות מקבלי בין שוויון הינו אחר היבט
ציבורי), בבי"ח פרטי מנתח (למשל ציבוריות במסגרות משופרים שירותים יממנו מסחרי או משלים
במידה זכאים כולם שלו הציבורי השירות בקבלת לאחרים פרטי ביטוח בעלי בין אישוויון יווצר וכך
למתן אפשרות קיימת עוד כל החלופות, שלוש בכל להיווצר יכול זה מסוג אישוויון חוק. לפי שווה

ציבוריים. במתקנים פרטית רפואה

חשש קיים ביטוח, חברות באמצעות החולים קופות עלידי ניתן המשלים הביטוח לפיה ב', בחלופה
עקיפים רווחים יש לקופה שכן, הבסיסי. השירות נותני מצד מועדף ליחס גם יזכו משלים ביטוח שבעלי
לבוא יכולה זו מדיניות משלים. ביטוח ירכשו שמבוטחים עניין לה יש ולכן המשלים הביטוח ממכירת
בזמינות משלים ביטוח בעלי להעדפת חשש גם קיים זו, מסיבה השירות. נותני של ביחס ביטוי לידי
מקוצרים, המתנה זמני להציע רשאיות יהיו החולים קופות המשלים הביטוח במסגרת אם לשירותים,

ברופא. לבחור אפשרות או

יכולים הביטוח בעלי לקופה, קשר ללא מסחרי ביטוח מוכרות הביטוח חברות לפיה א', בחלופה
הביטוח חברת אם ציבוריות, במסגרות וגם פרטיות במסגרות יותר רבה בזמינות שירותים לקבל

השירות. לקבלת ציבוריים שירות נותני עם התקשרה

לא חובה) משלים ביטוח  ג' (חלופה המבוטחים לכלל הקופות עלידי ניתן המשלים הביטוח אם
שכולם מאחר זמינות, או העובדים יחס מבחינת משלים ביטוח בעלי העדפת של החששות מתקיימים

בביטוח. מחזיקים

הביסוח תכנית של ריאלית עלות ג.
סה"כ כלומר הפוליסה. בגין המבטח לגורם שיש העלות הינה ביטוח תכנית של הריאלית העלות
העלות אם וכוי). ניהול (שיווק, המינהליות ההוצאות בתוספת משלמת, הביטוח שחברת התשלומים

כן. גם גבוהה תהיה הפרמיה כי להניח יש גבוהה

(קופת ב' לחלופה מאשר יותר גבוהה ריאלית עלות ישנה א') (חלופה המסחרי הביטוח לתכניות
הקיימות לגודל יתרונות .1 מרכיבים: מכמה נובע הדבר ג'. לחלופה או הביטוח) את משווקת חולים
השיווק עלויות .2 המשלים. בביטוח המכוסים השירותים את ונותנות משווקות חולים קופת כאשר
לקבוצת גבוהה נגישות יש החולים לקופת שכן מעורבת, החולים קופת אם משמעותית בצורה נמוכות
למבוטח), יותר רבה תועלת (כלומר, המסחרי בביטוח יותר רחב הכיסוי כלל בדרך .3 מוגדרת. לקוחות

יותר. גבוהה בפרמיה והן יותר, גבוהה בעלות הן כרוך וזה
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הב0'0י הסל כספי אבסרות ד.
בין עירוב יווצר שבו מצב ייתכן משלים, ביטוח מציעה עצמה החולים קופת בהן וגי, ב' בחלופות
הסל בכספי שימוש ייעשה כאשר המשלים, הביטוח כספי לבין הבסיסי לסל המיועדים הכספים
הסדר אם הבסיסי. הסל על יועמסו משותפות שהוצאות או המשלים הביטוח שירותי למתן הבסיסי
הביטוח את רכשו שלא מבוטחים אזי ב'), (חלופה הקופה מבוטחי כל את כולל אינו המשלים הביטוח
שחלק חשש אין חובה" משלים "ביטוח מציעה הקופה שבה ג' בחלופה זאת, לעומת ייפגעו. המשלים
לחלוטין נפרד פיננסי גוף עלידי מוצע המשלים הביטוח לפיה א', בחלופה ייפגעו. מהמבוטחים

זה. לגוף מהקופה כספים להעביר חוקית אפשרות קיימת לא ביטוח), (חברת מהקופה

עלידי ייועדו המשלים מהביטוח עקיף או ישיר מרווח שכספים ייתכן וג', ב' בחלופות שני, מצד
המבוטחים. כלל לתועלת שיהיה דבר להרחבתם, או הבסיסי בסל שירותים למימון הקופות

קופות בין מעבר והגבלת מבוסחים ברירת ה.
ישמש זה ששירות סכנה קיימת משלים, ביטוח להציע רשאיות החולים קופות לפיהן וג', ב' בחלופות
צעירים מבוטחים משיכת ועידוד חולים מבוטחים ממשיכת הימנעות דהיינו מבוטחים, לברירת
שיגבילו או ובריאים, לצעירים במיוחד כדאיות שהן תכניות יציעו שקופות חשש קיים (בריאים.
לצורך גם אחרת, חולים בקופת להרשם אותם יעודדו וכך המשלים, הביטוח ברכישת חולים מבוטחים
מעבר להגביל יכול חולים קופות עלידי המוצע משלים ביטוח בנוסף, הבסיסי. בסל השירות קבלת
לגבי בעיקר בעייתי הדבר מעבר. של במקרה המשלים הביטוח המשכיות תובטח לא אם קופות בין
החולים קופות שבו במקרה אחרת. ביטוח לתכנית מעבר בעת הגבלות צפויות לגביהם וחולים, קשישים
להגבלה חשש אין ג') (חלופה בהן המבוטחים כלל את הכוללות חובה משלים ביטוח תכניות מפעילות
המשכיות  קופות בין מעבר הגבלת של החשש קיים עדיין זה במקרה אולם לביטוח, בהצטרפות
ביטוח להציע יורשו ביטוח חברות רק לפיה חלופה תופעל אם כלל קיימים אינם אלה חששות הביטוח.

משלים.

הבסיסי הסל במסגרת החולים קופות עלידי הנ'תן השירות רמת על השפעה ו.

במפורש נאסר לא בחוק ממנו. לגרוע אפשרות אין החולים ולקופות בחוק נקבע הבסיסי הסל היקף
שאין כך בחוק, המצויינים השירותים לפי נקבע המימון גובה מעשית אולם לסל, שירותים הוספת
בסל השירות שיפור על ביניהן יתחרו שהקופות ציפה המחוקק זאת, עם נוספים. לשירותים מימון מקור
רווח, מטרת ללא ארגונים הן שהקופות מאחר ההכנסות. והגדלת מבוטחים למשיכת כדרך הבסיסי,
שבסל השירותים בשיפור גם יושקע המשלים הביטוח באמצעות שיושג מהרווח שחלק לצפות אפשר
שירותים הכולל משלים, ביטוח להציע אפשרות החולים לקופות ניתנת אם שני, מצד הבסיסי.
בשיפור מרבי מאמץ ישקיעו לא שהקופות אפשרות קיימת הבסיסי, בסל הניתנים לאלו תחליפיים
הן שעליו המשלים, בביטוח הניתן השירות בשיפור דווקא מאמץ ישקיעו אלא הבסיסי, בסל השירות

מהמבוטחים. נוסף תשלום מקבלות
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שכן חמור, פחות הוא זה סיכון ביטוח, חברות עלידי רק יימכרו משלימים ביטוחים לפיה א', בחלופה
רווחים אין לקופות ודאי. פחות הוא הביטוח לחברות שירותים ממכירת הקופות של העקיף הרווח
בסל שאינם שירותים דווקא לפתח יותר נמוך תמריץ להן יש ולכן אחרות, תועלות או אחרים עקיפים
בסל השירות בשיפור יתמקדו ביניהן התחרות שמאמצי להניח ויש מבוטחים על מהתחרות כחלק
הניתנים שירותים בפיתוח יתמקדו החולים שקופות תיאורטית אפשרות קיימת עדיין זאת, עם הבסיסי.
להגדיל זו ובצורה המשלים, הביטוח לבעלי למוכרם מנת על המשלים בביטוח הביטוח חברות עלידי

הכנסותיהן. את

מסויים חשש קיים כאן שגם נראה הקופות) עלידי הנמכר חובה" משלים ("ביטוח ג' לחלופה באשר
לגבי כמו שני, מצד הנוסף. התשלום גביית את להצדיק מנת על המשלים הביטוח שירותי פיתוח של

הבסיסי. הסל שירותי בפיתוח זאת בכל יושקע מהרווח שחלק להניח יש ב', חלופה

לציבורית פרסית רפואה בין עירוב ז.
להיווצר יכול פרטית, רפואה במסגרת שירות קבלת מאפשר המשלים הביטוח אם החלופות, שלוש בכל
לשירותים בגישה גם עדיפות להיווצר יכולה הפרטי הטיפול שבעקבות מאחר בשוויון, פגיעה של מצב
אותו הפנה וזה המשלים הביטוח במסגרת פרטי רופא עם התייעץ מבוטח אם לדוגמה, הציבוריים.
הבדיקות את יבצע שהוא להניח יש עליהן), ממליצה היתה לא הציבורית (שהמערכת לבדיקות

תורו. הקדמת תוך אף ואולי הציבורית במערכת

המבוטח זכויות א' חלופה לפי פרטית. במסגרת שירות לקבלת ציבור בכספי שימוש הינה נוספת בעיה
נעשה הפרטי השירות על התשלום ולכן הבסיסי, הביטוח של זכויות במימוש כלל בדרך תלויות אינן
בבי"ח ניתוח יעבור מבוטח אם זה. בנושא בהירות אי ישנה וגי ב' בחלופות הפרטי. הביטוח מכספי
הבסיסי בסל המכוסה חלק אותו מההוצאה, חלק לממן חייבת החולים קופת האם ברור לא פרטי,

ההוצאה. כל את יממן המשלים שהביטוח או ,(17 טופס באמצעות (למשל

החולים קופות של יזמה ח.
ליזמות אפיקים עוד מאפשרות וג') (ב' משלים ביטוח להציע רשאיות החולים קופות בהן החלופות
פועלות הקופות שבו כיום, הקיים במצב בעיקר זאת, הקופות. בין ולתחרות הקופות מנהלי של
מתן לספק. שעליהן הבסיסי השירותים סל את והן ההכנסות גובה את הן הקובע החוק במסגרת
ליזמות התמריצים אחד במערכת. הכללי השירות רמת את להעלות יכול ויזמה לתחרות נוסף אפיק
את להגדיל יכול הוא המשלים, הביטוח את מוכרת עצמה הקופה שבה ג', בחלופה הרווח. נושא זה
הסל במסגרת הניתן השירות שיפור ולאפשר מהביטוח) ישיר רווח (באמצעות שלה ההכנסה רמת
משלים ביטוח משווקות החולים קופות שבה ב', בחלופה הציבורית. הקופה חשבון על שלא הבסיסי,
משלים ביטוח לבעלי שירותים מכירת עלידי עקיף לרווח אפשרות להן יש ביטוח, חברות באמצעות
מיומן). אדם כח או ציוד תוספת פיזי, (שיפור מתקניהן את ולשפר הכנסותיהן את להגדיל שיכול דבר
בחלופה מכך. להינות יכול המתקנים, באותם משתמש אך משלים, בביטוח מחזיק שאינו הציבור גם
הקופות אם אלא זה, יתרון קיים לא משלים, ביטוח להציע רשאיות אינן החולים קופות שבה א'

עקיף. ברווח יזכו וכך שירותים להן וימכרו מסחריות ביטוח חברות עם יתקשרו
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הביסוח פוליסת הוגנות על פיקוח ט.
המפקח של פיקוח קיים משלים, ביטוח פוליסות למכור מורשות ביטוח חברות רק שבה א', בחלופה
לפרמיות בתמורה הניתנים השירותים את כלומר הפוליסות, הוגנות את השאר בין הבוחן הביטוח על

גבוהה. התמורה גם גבוהה שהפרמיה שככל להבטיח הכוונה אלו, בפוליסות המשולמות.

המפקח של פיקוח קיים ביטוח, חברות דרך משלים ביטוח מציעות חולים קופות שבה ב', בחלופה גם
זה. במקרה גם הפוליסה להוגנות הדואג הביטוח על

מאחר המפקח, של פיקוח קיים לא משלים, ביטוח מוכרות בעצמן החולים קופות שבה ג; בחלופה
גורם מצד פיקוח אמנם ייתכן ביטוח. לחברות רק מתייחס כיום, הביטוח, על המפקח של שהמנדט

פיקוח. בוצע לא כזה, הסדר הונהג כאשר בעבר, אולם הבריאות, משרד למשל אחר,

להוגנות) (בנוסף נוספים היבסים על ציבורי פיקוח י.

ביטוח מוכרות ציבור, מכספי הממומנים ציבוריים גופים שהן החולים, קופות כאשר וגי ב' בחלופות
פוליסות של המשכיות הבטחת כגון רצויים, ציבוריים בקריטריונים לעמוד מהן לדרוש ניתן משלים,
וכו'. בביטוח המוצעים השירותים סוג ועל הפרמיה גובה על פיקוח תקופתי; בחידוש צורך ללא הביטוח
להעמיד טבעי, ואפילו ניתן, האוכלוסייה, של רחבות לשכבות משווק הביטוח אלו שבחלופות מאחר
ישנן כי להזכיר יש זאת, עם המבטחות. החברות ביציבות לפגוע מבלי זה מסוג "סוציאליות" דרישות
יגולגלו אלה עלויות כי ייתכן הפוליסה. במבנה סוציאליות דרישות להכללת והן לפיקוח הן עלויות
ההוצאה את תגדיל רפואיות החרגות לבטל הדרישה לדוגמה, יותר. גבוהה בפרמיה ויתבטאו לציבור,
ביטוח חברות רק פועלות לפיה א', בחלופה ידו. על שתדרש הפרמיה גובה את ומכאן המבטח של
של מובטחת" "מסה להן ואין ביטוחיים עקרונות על המושתתים עסקיים גופים שהן מסחריות
הינה העיקרית שהדאגה מאחר כאלו בתנאים לעמוד מהן לדרוש חוקי בסיס כיום אין מבוטחים,
מחברות והן החולים מקופות הן זאת לדרוש ניתן תעריפים, על פיקוח לגבי הפיננסית.27 ליציבותן

הביטוח. חברות תעריפי לגבי כיום נעשה שגם כפי הביטוח

סיכום
וחסרונות. יתרונות ישנן אחת שלכל מראה לעיל שהוצגו הקריטריונים לפי החלופות שלוש בחינת
חלופה של שהיתרונות עולה מהלוח .13 בלוח מסוכמים חלופה כל של היחסיים והחסרונות היתרונות
לא החולים וקופות הביטוח חברות עלידי רק יימכרו והמסחרי המשלים הבריאות ביטוחי לפיה א',
מעורבות של אפשריות שליליות מהשלכות בהימנעות קשורים משלימים, ביטוחים למכור תורשינה
לברירת בביטוח שימוש הבסיסי, השירות שיפור הזנחת ביניהן: משלימים. בביטוחים החולים קופות

למשלים. הבסיסי מהסל כספים העברת או מבוטחים,

עתודות לקיום הביטוח לחברות המפקח של דרישה ישנה זה בתחום פיננסית יציבות להבטיח מנת על 27
זאת. לדרוש קושי קיים מלכ"ר שהן החולים מקופות ואילו כספיות,
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מעורבות החולים שקופות בכך הגלומים היתרונות השגת בהעדר קשורים א' חלופה של החסרונות
תכניות של היצע נמוכים, ביטוח לדמי בתמורה בשירות מסוים שיפור למשל: משלים, ביטוח במכירת

הקופות. מנהלי של ליזמה אפיקים מתן או רחבות, שכבות של יד בהישג שהן

פרטיים ביטוחים להפעלת חלופות של וחסרונות יתרונות :13 לוח
אפשרות תנתן ג. חולים קופות ב. בריאות ביטוחי א.

לחייב חולים לקופות משלים ביטוח ימכרו רק יופצו משלימים
לרכוש מבוטחים למבוטחיהן חברות עלידי
של משלים ביטוח תאגיד באמצעות וקופות הביטוח,

שלא הקופה החולים מקופת נפרד תורשינה לא החולים
חברת באמצעות מבטח שהוא ביטוחים למכור
("ביטוח ביטוח. בחוק. כמשמעותו משלימים.
חובה"). משלים

++ +  הביטוח בנגישות שוויון
המשלים

++ + השירות ברמת שוויון
+ + ריאלית עלות

+ הסל כספי אבטחת
הבסיסי

+  + ואי מבוטחים איברירת
הקופות בין מעבר הגבלת

+ + + השירות רמת העלאת
הבסיסי הסל במסגרת
פרטית רפואה בין עירוב

לציבורית
++ +  החולים קופות של יזמה

+ + פוליסות הוגנות על פיקוח
הביטוח

+ + + פיקוח לדרוש אפשרות
נוספים היבטים על ציבורי

להוגנות) (בנוסף

בקריטריון שלילית השפעה 

בקריטריון חיובית השפעה +

קופות אלו בחלופות נוסף. יתרון קיים לעיל, שהוזכרו ליתרונות שבנוסף מראה וגי ב' חלופות בחינת
בפניהן להעמיד אפשרות יותר יש לכן ציבור, מכספי הכנסות המקבלים ציבוריים גופים הן החולים,
להבטיח מנת על פעולתן על ציבורי בפיקוח צורך יש זאת, עם ידן. על המשווק המוצר לגבי דרישות
כרוך ציבורי פיקוח כי לזכור יש כאשר וכוי, הוגנות שוויון, כגון רצויים ציבוריים בקריטריונים עמידה

למשל: לדרוש ניתן פיקוח יבוצע אם לביצוע. לעתים וקשה בעלויות
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ברירת למנוע כלומר מגבלות, ללא המשלים הביטוח למסגרת פונה כל לקבל הקופות את לחייב
הבסיסי. בביטוח נמנע שהדבר כפי המשלים הביטוח במסגרת מבוטחים

הביטוח של המשכיות לדרוש ניתן הקופה, את לעזוב יחשוש מבוטח שבו מצב למנוע מנת על
"כללית בביטוח כללית מקופ"ח דרש הביטוח על שהמפקח (כפי עזב שמבוטח למרות המשלים

משלים").
להבטיח מנת על משלים, ביטוח בקיום הבסיסי בביטוח שירותים קבלת של בפועל התנייה למנוע

הקופה. מבוטחי לכל הבסיסי בשירות שוויון
על לשמור מנת על הנדרשת הפרמיה גובה ועל המשלים בביטוח המוצע השירותים סל על לפקח
ימנע הדבר שירותים). תוספת לצידה יש אם (גם בפרמיה עלייה ולמנוע הביטוח של העממי האופי

למשלים. הבסיסי מהסל שירותים "זחילת" גם
ההתחשבנות על ולפקח לקופה, חיצוני בגוף או ביטוח בחברת ינוהל המשלים שהביטוח לדרוש

החולים. קופות על הקיים הפיננסי הפיקוח במסגרת הגופים בין

מקום בחלק יש משלים, ביטוח בשיווק כלל מעורבות אינן החולים קופות לפיה א', בחלופה
לא אחרים בתחומים ביטוח חברות על הקיים לפיקוח מעבר ממשלתית להתערבות ולגיטימיות
דרישות להעמדת מנדט שאין כך ציבור מכספי ניזונים שאינם עסקיים בגופים שמדובר מאחר רפואיים,

קיומן. על ולפיקוח סוציאליות

לעמדות הן קשורים כללי, באופן המשלים הביטוח לנושא וההתייחסות השונות החלופות בין ההכרעה
והן ,(pirvate/public mix) בריאות במערכות לציבורי פרטי סקטור בין הרצוי לקשר באשר עקרוניות

המשלים. הביטוח השפעות לגבי הנתונים להערכת

להשיג מנת על כי גורסים, לציבורי הפרטי הסקטור בין ההפרדה מחייבי העקרונית, לעמדה באשר
והן השירותים במימון הן ביניהם מוחלטת בהפרדה צורך יש הציבורי בסקטור יותר רבה שוויונויות
שהדבר בכך היתרון את רואים לציבורי הפרטי הסקטור בין העירוב מחייבי לעומתם, באספקתם.
שוויון. ליתר תורם זו ומבחינה הפרטיים, לשירותים האוכלוסייה כלל של יותר רבה גישה מאפשר
במסגרת משופר שירות לקבל גבוהות) הכנסות בעלי רק (ולא יותר רחבות לאוכלוסיות מאפשר העירוב
וכך, כולו. השירות את ולא בשירות) (השיפור התוספת את רק לשלם נדרשים הם שכן הציבורית,

המילה. של הרחב במובן שוויון ליתר תורם דווקא המשלים הביטוח

הבריאות מערכת על המשלים הביטוח השפעות לגבי כיום הקיימים הנתונים אמפיריים, לנתונים באשר
בריאות ביטוח חוק להערכת אוכלוסייה מסקר ממצאים וראשוניים. מעטים הינם החוק בעידן
זניחה הינה מבוטחים דחיית של התופעה במערכת, משלימים ביטוחים קיום שלמרות מראים ממלכתי
ואחרים (ברג החולים בקופות השירות מרמת רבה רצון שביעות קיימת וכן כך; על דיווחו 170 רק 

לברירת המשלים בביטוח רחב שימוש שנעשה לכך עדויות אין זה שבשלב נראה לפיכך, .(1995
זאת, עם הבסיסי. בסל הניתנת השירות ברמת פוגע שקיומו או קופות, בין מעבר והגבלת מבוטחים
אטרקטיביים אכן בהן המוצעים שהשירותים כך על מצביע ב') (פרק המשלים הביטוח פוליסות ניתוח
עלידי הוזכר לא המשלים הביטוח זאת, למרות ואמידות. בריאות צעירות, לאוכלוסיות יותר

.(1995 ואחרים (ברג לקופה הצטרפות על בהחלטה כשיקול מרואיינים
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(ראה המסחרי לעומת המשלים הביטוח בנגישות השוויון מידת לגבי גם קיימים אמפיריים ממצאים
נמוכה, הכנסה בעלי בקרב גם המשלים הביטוח של רחבה נגישות שקיימת מראים הממצאים .(4 פרק
בקופות מפתח אנשי עם מראיונות בנוסף, אלו. לשכבות המסחרי הביטוח של מוגבלת נגישות לעומת
ולכן הרחבה, האוכלוסייה הינה המשלים הביטוח של היעד שקהל עלה, הביטוח ובחברות החולים

מסחריים. ביטוחים לגבי כך ולא לכל, יד בהישג שיהיו כך במכוון נבנות אלו תכניות

החלופה ליתרונות מודעים להיות חשוב בישראל פרטיים ביטוחים להפעלת החלופה בבחירת בסיכום,
התערבות עלידי שלה רצויות הלא ההשפעות את להמעיט ולנסות לחסרונותיה, וגם שתיבחר
לאור בנוסף, פיקוח. מנגנוני באמצעות והן משחק" "כללי של מראש קביעה באמצעות הן ממשלתית

חלופות. ממספר מרכיבים המשלבת עדיפה, חלופה לתכנן אף אולי ניתן הניתוח,

מחקר להמשן וכיוונים סיכום .6

חוק החלת עם בישראל והמסחרי המשלים הבריאות לביטוחי והביקוש ההיצע את בחנו זה בדוח
.19961991 השנים בין זמן לאורך שחלו התמורות את ובחנו ,1995 מינואר ממלכתי בריאות ביטוח
מאמצי את למקד ממשלתיים לגורמים במערכת: שונים לגורמים לסייע יכולים המחקר ממצאי
צורכי על העונות תכניות לפתח הביטוח ולחברות החולים לקופות בשוק; וההתערבות הפיקוח

לצורכיהם. ביותר הטובה בתכנית ולבחור תכניות בין להשוות הצרכנים ולציבור האוכלוסייה;

הבריאות ביטוחי ועל בכלל הבריאות מערכת על מרכזית השפעה היתה ממלכתי בריאות ביטוח לחוק
יספקו, החולים שקופות השירותים סל היקף של בחוק קביעה היה העיקריים השינויים אחד בפרט.
בסל כללית קופ"ח עלידי שניתנו השירותים את כולל בחוק השירותים סל המשלים. הביטוח והגבלת
שסופקו שירותים לרכשו; חייב היה מבוטח וכל החוק, ערב קיים שהיה המשלים ובביטוח הבסיסי
החוק החלת בעבודה. רפואה ושירותי שיקום; ומכשירי גריאטריה פסיכיאטריה, בנושא המדינה עלידי
אותם צמצמה באחרים ואילו תחומים במספר החולים קופות עלידי הניתנים השירותים את הרחיבה

החוק. לפני ולאומית) מאוחדת (מכבי, הקטנות הקופות עלידי שניתן מה לעומת

חלו כך ובעקבות אלו, לשינויים עצמן להתאים ניסו במערכת, אחרים גורמים כמו החולים, קופות
קופות כל של הבסיסי השירותים בסל שינויים שחלו מאחר ראשית, המשלימים. בביטוחים תמורות
החולים קופות הבסיסי, בסל הניתנים שירותים יכסה לא המשלים שהביטוח נקבע ובחוק החולים,

החדש. למצב המשלים בביטוח הכיסוי תחומי של התאמה בתהליך החלו

המשלים ותכניותהביטוח חובה, משלים ביטוח לשווק בחוק אפשרות ניתנה לא החולים לקופות שנית,
מציעות ולאומית כללית הביטוח. של השיווק באופן שינויים חלו שלישית, לוולנטריות. לפיכך הפכו
ומאוחדת מכבי ואילו בתקנות), הצפויה לדרישה (בהתאם ביטוח חברת באמצעות התכניות את
החלת לפני נהוגות שהיו התכניות על המתבססות עצמה, הקופה של תכניות הביניים בתקופת מציעות
מהתחרות כחלק שלהן המשלים הביטוח תכניות את והרחיבו פיתחו החולים קופות לבסוף, הרווק.

למבוטחים. השירות את לשפר ממאמציהן וכחלק ביניהן
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סוגי שלושה מכסות הביניים) תקופת (בתוך ב1996 החולים קופות כל של המשלים הביטוח תכניות
ביטוח או שיניים טיפולי כגון הבסיסי, בסל כלולים שאינם שירותים משלים: שירות .1 שירותים:
כסף תוספת כגון הבסיסי, בסל הניתן הכיסוי את המרחיבים שירותים מרחיב: שירות .2 סיעודי;
הניתנים אלו את שמשפרים שירותים משפר: שירות .3 הפריה; טיפולי יותר או ובחו"ל בארץ להשתלות
בדגשים גם התכניות בין הבדלים קיימים פרטי. בבי"ח אשפוז הוצאות שיפוי כגון הבסיסי, בסל
ובתנאים יותר), שגרתיים מקרים לעומת קטסטרופה מקרי (כיסוי השונים הכיסוי לתחומי הניתנים
אטרקטיביות שהן בכך התכניות בין דמיון קיים עצמית). השתתפות הצטרפות, תנאי הפרמיה, (גובה
משמש המשלים שהביטוח ייתכן לפיכך, כלכלית. ומבוססים בריאים צעירים, של לאוכלוסייה במיוחד
וכן סיעודי ביטוח גם מציעות הקופות כל זאת עם יחד זה. יעד לקהל להגיע לקופות המסייע כלי

מבוגרת. לאוכלוסייה גם האטרקטיביים כיסוי תחומי

מהווה המשלים מראהשהביטוח האחרונות בשנים המשלים הביטוח בתכניות שחלו התמורות בחינת
האפשרות את שהגביל החוק החלת מאז בפרט החולים, קופות בין תחרות קיימת שבו תחום
שקופות בכך לביטוי באה זו תחרות הבסיסי. בסל השירותים והיקף הפרמיה גובה על להתחרות
של בתכניות לשינויים בתגובה שלהן המשלים הביטוח תכניות את מתמיד באופן משנות החולים
השונות. בקופות דומות תכניות ובניית התכניות הרחבת הינה הנצפית הכללית המגמה אחרות. קופות

השירות בהיקף שינויים למיתון ככלי גם המשלים בביטוח משתמשות שהקופות מלמד השינויים ניתוח
מכבי, החולים קופות מחייב. בסיסי סל קביעת בעקבות מהקופות בחלק צפויים שהיו וברמתו
הבסיסי בסל כלולים שהיו לשירותים כיסויים המשלים הביטוח לתכנית העבירו ולאומית מאוחדת

בחוק. שנקבע הבסיסי בסל כלולים ושאינם החוק לפני שלהן

בכיסוי האחרונות בשנים החלו החולים קופות כל סיעודי. לביטוח הכיסוי הרחבת הינה נוספת תמורה
סיעודי. משלים ביטוח של נפרדת תכנית בשיווק או המשלים, מתכניתהביטוח כחלק סיעודי ביטוח של
סיעודי אשפוז שירות למתן האחריות הביניים תקופת תום שעם לכך קשורה זו שהתפתחות נראה

החולים. לקופות הבריאות ממשרד לעבור אמורה

שש הבריאות ביטוחי בתחום עוסקות כיום כי מלמד המסחריים הבריאות ביטוחי תכניות של מיפוי
בריאות. ביטוחי פוליסות של רב מגוון משווקות אשר בת, חברות מספר ולהן גדולות ביטוח חברות
מספר חלו 19961991 בשנים האחרונות. השנים בעשר הבריאות ביטוח לשוק נכנסו החברות רוב
רב הכיסוי. תחומי והרחבת השיווק מנגנוני שכלול הפוליסות, היצע הרחבת שעיקרן בשוק תמורות
פוליסות הוסיפו לתחום שנכנסו חדשות וחברות משווקות שהן הפוליסות מספר את הגדילו החברות
בריאות פוליסות על דגש היה בעבר הפוליסות. של השיווק תנאי מבחינת גם שינוי חל להיצע. נוספות
המשווקות עצמאיות, בריאות ביטוח פוליסות התפתחו האחרונות ובשנים חיים, לביטוחי נספחות שהן
המורכבות מודולריות פוליסות פיתוח היא השיווק תנאי בנושא נוספת תמורה חיים. לביטוח ללאקשר
תחומי את המרחיבים נספחים תשלום, תוספת תמורת להוסיף, ניתן לה אשר בסיסית, מפוליסה
יעד קהל של הכלכלית וליכולת לצרכים הפוליסה של מרבית להתאמה להגיע ניתן זו בצורה הכיסוי.
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זה ובכלל קטלניות מחלות כנגד ביטחו הפוליסות רוב ב1991 הכיסוי, לתחומי בנוגע ורחב. מגוון
אלטרנטיבית, רפואה פוריות, סיעודי, ביטוח ואשפוזים, ניתוחים תחומים: עוד נוספו ב1996 השתלות,

ועוד. קוסמטיים ניתוחים

בריאות ביטוח שרכש לציבור האטרקטיביות פוליסות להצעת במקביל כי ללמוד אפשר אלו מתמורות
ייתכן הביניים. שכבות בקרב בעיקר שונה, צרכנים ציבור למשוך מנסות הביטוח חברות עתה, עד
בשיווק הגלום הרווח לפוטנציאל הביטוח חברות של המודעות לעליית קשורה אלה לקבוצות שהפנייה
המשלימים לביטוחים הביקוש בעקבות זאת יקרות, פוליסות לצד יחסית זולות פוליסות של

ביטוח. חברות באמצעות החולים קופות עלידי החוק, החלת מאז המשווקים,

הבריאות לביטוח הביקוש על מלמדים 1995 בשנת ברוקדייל מכון שערך האוכלוסייה סקר ממצאי
הקופות. בין ניכרים הבדלים ישנם אך משלים, ביטוח רכשו הבוגרים המדינה מאזרחי כ.£409 המשלים.
ממבוטחי 8O9S ומעל לאומית ממבוטחי sc^s משלים, ביטוח רכשו כללית ממבוטחי £169 שרק בעוד
שהונהגו השונות הרישום לשיטות קשורים אלו הבדלים כי ייתכן משלים. ביטוח רכשו ומאוחדת מכבי

הסקר. ביצוע בעת חדש היה כללית של המשלים שהביטוח לעובדה וכן בקופות,

מצב את שהגדירו ,(6445) הביניים גילאי בקרב נמצא משלים ביטוח רוכשי של יחסית גבוה שיעור
משלים ביטוח רכישת בין קשר נמצא לא הקופה. משירותי רצון ושבעי עברית דוברי כטוב, בריאותם

.(19?<) מזערי הוא דחיה על המדווחים ושיעור הכנסה, ורמת השכלה לרמת

שיעור צורכיהם. על ענה המשלים הביטוח על מסרו שהקופות שהמידע חשבו מהמרואיינים כשליש רק
בריאות מצב גבוהה, הכנסה גבוהה, השכלה בעלי ,(6445) הביניים גילאי בקרב גבוה כך החושבים
העברת שאופן שייתכן עולה מכאן כללית. לעומת הקטנות החולים קופות וחברי עברית, ודוברי טוב
המידע באוכלוסייה. יותר החלשות השכבות של הצרכים את תאם לא המשלים הביטוח על המידע
הממשלה של האפשריים התפקידים אחד לכן זכויותיו, על לעמוד הצרכן של האמצעים אחד מהווה
וחברות הקופות המרצת לפחות או ישיר, באופן לצרכנים מידע הפצת הוא הבריאות ביטוחי בשוק

זאת. לעשות הביטוח

ביטוח רכשו המבוטחים כלל מקרב 16?£ כי מלמדים הסקר נתוני מסחרי, לביטוח לביקוש באשר
השכלה בעלי בקרב נמצא מסחרי ביטוח רוכשי של יחסית גבוה שיעור כלשהו. מסחרי בריאות
מרוצים שאינם אילו ובקרב טוב, בריאות מצב בעלי גבוהה, הכנסה בעלי ותיכונית, אקדמאית
ואינן הציבור של מצומצמות לשכבות מיועדים שהביטוחים מכך כנראה נובע הדבר הקופה. משירותי
לרבדי אלו פוליסות של הנגישות על הגבלה כנראה קיימת ולכן הדדי סבסוד בסיס על נבנות

רחבים. אוכלוסייה

האוכלוסייה כי מלמדת כללית חולים בקופת מסחרי ביטוח לרוכשי משלים ביטוח רוכשי בין השוואה
המוצרים שני כי נמצא כן כמו משלים. ביטוח הרוכשת מזו במאפייניה שונה מסחרי ביטוח הרוכשת
כלומר, מסחרי ביטוח לקניית משלים ביטוח קניית בין קשר נמצא לא שכן החליפיים מוצרים אינם

מסחרי. ביטוח של רכישה אי או רכישה מנבא אינו משלים ביטוח קיום
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ו/או לניתוחים ביטוח יש ניכר ולשיעור (כ5496) שיניים ביטוח יש מסחרי ביטוח הרוכשים לרוב
קופות ואת המדיניות קובעי את ללמד יכולים אלו ממצאים .(£259.) פרטיים רופאים עם התייעצות
לשמש יכול זה מידע פרטי. בביטוח נרכשים ולכן הבסיסי בסל כחסרים הנתפסים שירותים על החולים

בעתיד. הבסיסי הסל להרחבת כיוונים על החלטות קבלת בעת

רוכשי שיעור כי מלמדת ב1990 שנערך דחף מכון לסקר ברוקדייל מכון סקר ממצאי בין השוואה
האוכלוסייה. של הצריכה בדפוסי שינוי וחל ,1995%117t' ב1990 מ£139 עלה המסחרי הביטוח
הכנסה בעלי ,5041 גילאי תיכונית, השכלה בעלי בקרב בעיקר עלה ב5991 מסחרי ביטוח רוכשי שיעור
תיכונית השכלה בעלי בקרב ,50+ בני בקרב הרוכשים שיעור ב1990, אסיהאפריקה. וילידי ממוצעת
השתנה, המצב זאת לעומת ב1995 לאחרים. יחסית מאד נמוך היה אסיהאפריקה ילידי בקרב ומטה,
כל בקרב ביטוח רוכשים דומה שיעור כיום, כן, כמו לידה. ארץ לפי הרוכשים בין הבדלים אין וכיום
השכלה בעלי בקרב הרוכשים ושיעור ,(5041 הגיל בקבוצת יחסית גבוה לשיעור (פרט הגיל קבוצות
הרוכשים משיעור גבוה עדיין כי אם תיכונית, על השכלה בעלי בקרב הרוכשים לשיעור דומה תיכונית

נמוכה. השכלה בעלי בקרב

משלימים ביטוחים להפעלת עיקריות חלופות שלוש בין השוואה הוצגה הדוח של האחרון בפרק
יימכרו ומסחריים משלימים בריאות ביטוחי א. הינן: שנבחנו החלופות הבריאות. במערכת ומסחריים
חולים קופות ב. משלימים. ביטוחים למכור תורשינה לא החולים וקופות הביטוח חברות עלידי רק
כמשמעותו מבטח שהוא החולים מקופות נפרד תאגיד באמצעות למבוטחיהן משלים ביטוח ימכרו
מתן ג. מסחריים. בריאות ביטוחי ימכרו מסחריות ביטוח חברות ובנוסף ביטוח, עסקי על פיקוח בחוק
חברת באמצעות שלא הקופה של משלים ביטוח לרכוש מבוטחים לחייב חולים לקופות אפשרות

חובה"). משלים ("ביטוח ביטוח,

הניתנת השירות רמת על השפעה קריטריונים: מספר לפי נבחנים חלופה כל של וחסרונותיה יתרונותיה
אבטחת קופות; בין מעבר והגבלת מבוטחים ברירת הבסיסי; הסל במסגרת החולים קופות עלידי
ברמת שוויון המשלים; הביטוח בנגישות שוויון לציבורית; פרטית רפואה בין עירוב הבסיסי; הסל כספי
יכול זה ניתוח הציבורי. והפיקוח הביטוח; פוליסות הוגנות על פיקוח החולים; קופות של יזמה השירות;
והן ליתרונות הן מודעות תוך בישראל פרטיים ביטוחים להפעלת החלופות בין בהכרעה לסייע
רצויות הלא ההשפעות את להמעיט לנסות ניתן החלופות ניתוח באמצעות חלופה. כל של לחסרונות
מנגנוני באמצעות והן משחק" "כללי של מראש קביעה באמצעות הן ממשלתית התערבות עלידי

חלופות. ממספר מרכיבים המשלבת עדיפה, חלופה לתכנן אף אולי ניתן כן כמו פיקוח.

מספר מעלים האחרונות, בשנים הבריאות בביטוחי שהתרחשו התמורות על הנוכחי המחקר ממצאי
נוספים. במחקרים מעמיק באופן אותם ולבחון להמשיך מקום שיש סוגיות

בריאות ביטוח חוק של סלא יישום ולאחר הביניים תקופת תום עם והמסחרי המשלים הביטוח התפתחות המשך
יחסי על מצביעים המחקר ממצאי הבסיסי. השירותים 0ל ולתוכן המשלים הביטוח להפעלת התקנות וקביעת
לפיכך, והמסחריים. המשלימים הבריאות ביטוחי לבין הבסיסי הבריאות ביטוח בין הדוקים גומלין
הבסיסי, לסל התקנות הכנת סיום עם והמסחריים המשלימים בביטוחים נוספות תמורות צפויות
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נוספות תמורות ומרחק. זמינות מבחינת השירותים קבלת איכות את גם השאר בין הקובעות
אלו תקנות המשלים. הביטוח להפעלת המפורטות התקנות קביעת בעקבות צפויות הפרטיים בביטוחים
תמורות לבסוף, המסחרי. הביטוח על עקיף ובאופן המשלים הביטוח תכניות על ישיר באופן ישפיעו
מעורבותו הפחתת הבריאות, משרד של מחדש הארגון לתהליך קשורות הפרטיים בביטוחים נוספות
על בבקרה ועוסק סטנדרטים, מפתח מדיניות, הקובע כמינסטריון פעולתו והרחבת שירותים באספקת
גם האוצר משרד עם יחד הבריאות משרד של פעולות צפויות זאת במסגרת במערכת. השירותים נותני
המוצר על פיקוח כוללות אפשריות פעולות והמסחרי. המשלים הבריאות ביטוחי שוק הסדרת בתחום
(כהן, השוק למגבלות כפיצוי מידע והפצת הוגנת תחרות עידוד והמכירה, השיווק דרכי הסדרת הנמכר,

.(1996 רודווין, ברנע,

וההסתברות הפיצוי גובה של מכפלה הוא הפרמיה גובה שבו ביטוח הינו הוגן ביטוח הביטוחים. הוגנות
צפוי שלם, מידע אין הביטוח ולחברת לצרכן ואם תחרותי אינו השוק אם האירוע. להתרחשות
שלחברות הינו החברתית התועלת מבחינת העדיף המצב .(Rees, 1989) יותר גבוהות יהיו שהפרמיות
מהפרטים. הנגבות הוגנות מפרמיות המושג זמן) לאורך מדי גבוה (לא נורמלי" "רווח יהיה הביטוח
צורך יש בישראל, הפרטיים הביטוחים במערכת (פארטואופטימום) זה מאוזן למצב להגיע מנת על
בביטוחי המכוסים האירועים של ההתרחשות הסתברות על כיום, קיים שלא במידע השאר בין
כלומר זמן, לאורך בביטוחים השימוש שיעור את המנתח במחקר לאסוף ניתן כך על מידע הבריאות.

הביטוח. מחברות תשלום לקבלת התביעות שיעור

התועלת לבין (הפרמיות) העלות בין היחס בחינת הינו הביטוח להוגנות ביטוי הצרכן, ראות מנקודת
של הרב המגוון בין לבחור מסחרי בביטוח המעוניין לצרכן לסייע יוכל כזה ניתוח הניתנות). (ההטבות
החולים קופות של המשלים הביטוח תכניות לגבי גם דומה ניתוח לבצע ניתן בשוק. הקיימות פוליסות

קופה. איזו של כן, ואם משלים ביטוח לרכוש כדאי האם להחליט למבוטחים לסייע מנת על

קופות עלידי המוצע שירות הינו המשלים שהביטוח מאחר רוולים. אנשים עלידי משלים ביטוח רכישת
המתחשבים ביטוחיים עקרונות רק בהכרח אינם להפעלתו העקרונות צבוריים, גורמים שהם חולים
בקרב גבוה משלימים ביטוחים הרוכשים שיעור כי הראו המחקר ממצאי פרטים. של הסיכון ברמת
{!?><) זניח שיעור זאת, עם חולים. אנשים לעומת כטוב, בריאותה מצב את המגדירה בריאה, אוכלוסייה
הקובעת ההחרגות מדיניות הינו לכך האפשריים ההסברים אחד נדחו. אך משלים ביטוח רצו כי דיווחו
לרכוש כדאי לא חולים לאנשים ולפיכך קיימת, במחלה הקשורים שירותים יכסה לא הביטוח כי
להם ניתנת ולא המשלים, מהביטוח להנות יכולים היו אלו אנשים דווקא כי ייתכן שני, מצד ביטוח.
עילה המהווים מצבים ההחרגה, תופעת שכיחות על מידע לאסוף חשוב עתידי במחקר לכך. אפשרות
גורמים בהתייחסות לסייע יכול זה מידע ביטוחים. רכישת לגבי שהוחרגו החולים והעדפות להחרגה,

ההחרגה. לנושא מפקחים

השפעות צויינו שנערכו ראיונות במסגרת הבריאות. מערכת על פרטיים בריאות ביטוחי של צפויות השפעות
אפשריות, שליליות השפעות גם צויינו בראיונות הציבורית. במערכת העומס הקטנת למשל חיוביות
שירותי למימון הבסיסי לסל המיועדים כספים של זרימה לבריאות, הלאומית בהוצאה גידול למשל
שיפגע דבר הבסיסי, הסל בשירותי גם משלים, ביטוח לבעלי עדיף שירות ומתן המשלים, הביטוח
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בעתיד, במחקרים אותן לבחון מקום ויש אמפירית, לבחינה ניתנות אלו מהשפעות חלק בשוויון.
הפרטיים. הביטוחים לגבי מדיניות לקביעת כבסיס

רופא עלות המממנים פרטיים ביטוחים שחורה. ורפואה הפרסית, רפואה פרטיים, ביטוחים שבין הגומלין ■on1

לביקוש כמענה הפרטית הרפואה להתפתחות לתרום צפויים פרטיות, במסגרות טיפול וקבלת פרטי
תופעת ממדי את להקטין מצידה צפויה החוקית הפרטית הרפואה התפתחות הפרטי. הביטוח בעלי של

עתידי. במחקר אלו מערכות בין הקשרים את לבחון ניתן חוקית. שאינה השחורה, הרפואה

ביטוחי פוליסות של השיווק לאופן בדומה עובדים, של מאורגנות לקבוצות קבוצתיות, פוליסות של השיווק התרחבות
מצד הרוכשים קהל ולהתרחבות המסחרי הביטוח להוזלת להוביל צפויה זאת התפתחות כיום. שיניים
על מידע לאסוף ניתן עתידי במחקר שני. מצד הביטוח לבעלי השירותים היצע ולהרחבת הביקוש,
נהוגים כאמור בה השיניים רפואת בתחום התפתחות למגמות השוואה תוך אלו צפויות מגמות

זמן. מזה קבוצתיים ביטוחים

הבריאות ביטוחי מערכת התפתחות אחר ולעקוב להמשיך חשיבות יש עתידיים במחקרים בסיכום,
חשיבות ישנה בנוסף, הביניים. תקופת בתום בריאות ביטוח חוק של המלאה הפעלתו לנוכח בישראל
לחברות לסייע מנת על לעיל, שפורטו אלו כדוגמת ספציפיים נתונים יאספו שבהם מחקרים לבצע
בפיקוח ממלכתיים לגורמים לסייע מנת ועל הוגנות, ביטוח תכניות בפיתוח החולים וקופות הביטוח

הפרטיים. הבריאות ביטוחי שוק על
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וכללית1 מאוחדת חולים קופות עלידי המשווקות סיעודי משלים ביסוח תכניות א: נספח
מאוחדת קופ"ח זהב" "מאוחדת כללית קופ"ח לגימלאי" "משלים

המנהלת. כחברה להנסיונל הביטוח חברת המנהלת. כחברה דקלה ביטוח חברת המבטח הגורם
המבוטח מות של במקרה פיצוי או שיפוי בביתו במבוטח טיפול של במקרה פיצוי או שיפוי התשלום שיטת

גיל הגבלת אין גיל לפי חיתום
כניסתו ביום סיעוד נזקק כבר היה אשר קופ"ח חבר התאבדות, ניסיון שפיות, מאי כתוצאה נגרם הביטוח מקרה חריגים

מקרה אם מולד, מום שנה, לו במלאת תינוק לתכנית, פעולה איידס, סמים, מכוונת, עצמית פגיעה אלכוהליזם,
צבאי שירות חוקית, לא מפעולה כתוצאה נגרם הביטוח עבודה/דרכים. תאונת טרור, או צבאית

תאונת איידס, ספורטיבית, פעילות איבה, פעולת
סמים. שכרות, דרכים/עבודה,

חודשים 4 חודשים 3 אכשרה תקופת
יום 30 חודשים 3 המתנה תקופת

0̂0
הפעולות מתוך 3 לפחות לבצע יכול אינו אשר מבוטח הפעולות מתוך 3 לפחות לבצע יכול אינו אשר מבוטח זכאות תנאי
להתרחץ ולהתפשט; להתלבש ולשכב; לקום הבאות: להתרחץ ולהתפשט; להתלבש ולשכב; לקום הבאות:

ללכת. הסוגרים; על לשלוט ולשתות; לאכול ולהתגלח; ללכת. הסוגרים; על לשלוט ולשתות; לאכול ולהתגלח;
לאחד כספי שיפוי החברה תשלם הזכאות תנאי בהתקיים (1 כך: סיעוד גימלת החברה תשלם הזכאות תנאי בהתקיים כיסוי תחומי
סיעוד, חברת סיעודי, מוסד הבאים: הגורמים מן כמה או (3) 4 לבצע יכול ואינו סיעודי במוסד המאושפז מבוטח
ללא הביטוח חברת עלידי שאושרו אחר גורם או אדם כל 6070 בשיעור חודשיים ביטוח תגמולי הפעולות מבין

השיפוי. בגובה הבדל המרבי מהפיצוי יותר (לא בפועל שהוצאו מההוצאות
להלן). המפורט

בסכום חודשיים תגמולים בביתו הנמצא מבוטח לגבי (2
(לפי להלן המפורט המרבי הפיצוי מסכום ל^70 השווה

לבצע) יכול שאיננו הפעולות מספר

המשלים. הביטוח לתכנית נוסף כרובד לחבריהן סיעודי ביטוח מציעות החולים קופות שתי רק 1996 לתחילת נכון 1



(המשך) וכללית מאוחדת חולים קופות עלידי המשווקות סיעודי משלים ביטוח תכניות א: נספח

חודשי תשלום המבוטח גיל חודשי תשלום המבוטח גיל לסוף נכונים (מחירים פרמיה
פטור 135 ש"רו 27 64 עד (1995

ש"ח 5 3645 ש"ח 37 6569
ש"ח 10 4655 ש"ח 47 7074
ש"ח 15 4665 ש"ח 55 7584
ש"ח 20 ומעלה 66 ש"ח 55 ומעלה 85

נזקק הוא עוד כל שנים, 3 לתום ועד השני מהחודש החל 3 לפחות 4 לפחות גנל מרבי גימלה סכום
לחודש. ש"ח 3,200 של סכום עד שיפוי המוטב יקבל סיעוד, פעולות פעולות כניסה
1,800 של לסכום עד שיפויכספי לקבל ימשיך שנים 3 לאחר 3375 ש"ח 4500 64 גיל

נוספות. לשנתיים ש"ח 2850 ש"ח 3800 69 עד 65
ואז נוסף ביטוחי רובד לרכוש לפרמיה תשלום בתוספת ניתן 2250 ש"ח 3000 74 עד 70

גדל. המרבי השיפוי סכום 1875 ש"ח 2500 84 עד 75
1125 ש"ח 1500 ומעלה 85

שנים. ל5 נקבעה הזכאות תקופת ותק פי על תיקבע סיעוד גימלת לתשלום המרבית התקופה סיעוד גימלת תשלום תקופת 0§
ל זכאי משנתיים נמוך ותק בעל מבוטח בתכנית. המבוטח
לחודש זכאי יהיה נוספות שנתיים כל בגין גימלה. חודשי 36

נוסף.

יהיה לפרמיה תשלום שהוסיף מבוטח נוסף ביטוחי רובד
פי על ש"ח 2,000 או ש"ח 1,000 של כיסוי לתוספת זכאי

הפרמיה. לתשלום בתוספת תלוי בחירתו
היה בה התקופה כדי תוך המוטב, מות של מקרה בכל בביצוע הצורך אובחן .1 כאשר מומחה,2 רופא עם התייעצות בפוליסה נוספים כיסוי תחומי

בסך פיצוי החוקיים לשאיריו החברה תשלם לגימלה זכאי הלב. שריר אוטם קרה הסרטן; מחלת אובחנה גדול; ניתוח
קבורה. בהוצאות כהשתתפות ש"ח 1,600 300 מסך יותר לא אך הממשיות מההוצאות 609?< של שיפוי

מצב. כל עקב אחת התייעצות ש"ח.

מוכר. אקדמאי ממוסד אקדמאי תואר בעל רופא ו/או ציבורי בבי"ח מכון מנהל או יחידה מנהל או מחלקה מנהל סגן או כמנהל מוגדר מומחה" "רופא 2



1996 הקופות עלידי המשווקות הסיעודי הביטוח תכניות בין בהשוואה העיקריות הנקודות סיכום
זהב". "מאוחדת המשלים לביטוח נוסף כרובד סיעודי ביטוח מאוחדת קופ"ח הנהיגה ב1.7.94 .1

מכוח הופעל הסיעודי הביטוח עדיף". "מאוחדת ברכישת מותנה אינו הסיעודי הביטוח רכישת
באופן הקופה חברי כלל על חלה הפוליסה להנסיונל, הביטוח וחברת מאוחדת קופ"ח של הסכם
גיל הגבלת ללא קולקטיבית היא הפוליסה ויתור. טופס על חתם שרצה מבוטח אוטומטי,
המשפחה). היא הביטוח יחידת בה עדיף למאוחדת (בניגוד הפרט היא הביטוח יחידת ובריאות,

לגימלאי". "משלים המשלים לביטוח נוסף כרובד סיעודי ביטוח כללית קופ"ח הנהיגה ב1.7.95
הופעל הסיעודי הביטוח משלים". "כללית ברכישת מותנה אינו הסיעודי הביטוח רכישת אולם
איננה לפוליסה הצטרפות הראל. ושלוח כלל מנהלת), (חברה דקלה הביטוח: חברות באמצעות

הפרט. היא הביטוח יחידת רפואי, חיתום ודורשת אוטומטית

נכון אולם פרטי. סיעודי ביטוח של הביטוח לדמי יחסית נמוכים התכניות שתי של הביטוח דמי .2

"משלים של הביטוח לדמי יחסית נמוכים אף היו זהב מאוחדת של הביטוח דמי ל1.10.95
כ20 לשלם עליהם ומעלה 66 ומגיל מתשלום פטורים זהב מאוחדת חברי 35 גיל עד לגימלאי".
משלמים הם ואילך 66 ומגיל 35 גיל עד ש"ח 27 משלמים לגימלאי" "משלים חברי לעומתם ש"ח;

ש"ח. ל55 ש"ח 37 בין

בפועל הוצאות כנגד כספי שיפוי היא סיעודי אשפוז של במקרה התכניות שתי של התשלום שיטת .3

מפצה לגימלאי" "משלים בביתו המבוטח טיפול של במקרה מרבי. גימלה לסכום עד טיפול של
במבוטח המטפל שהאדם ובתנאי בפועל הוצאות כנגד משפה זהב" "מאוחדת ואילו כסף, בסכום

משפחה). בני (כולל החברה עלידי אושר

הכניסה גיל לפי נקבעים אשר מרביים גימלה סכומי מספר קובעת לגימלאי" "משלים התכנית .4

סכומי שני קובעת זהב" "מאוחדת התכנית לעומתה, בריאותו. מצב ולפי לתכנית המבוטח של
הבריאות. ומצב לתכנית הכניסה בגיל תלות ללא והם הראשון) (לרובד מרביים גימלה

שם לגימלאי", "משלים לעומת שנים, ל5 נקבעה זהב" ב"מאוחדת הסיעוד גימלת תשלום תקופת .5

בתכנית. המבוטח ותק פי על התשלום תקופת נקבעת

המרבי. הגימלה סכום את המגדיל נוסף ביטוחי רובד לפרמיה בתוספת מציעות התכניות שתי .6

מות של מקרה בכל עדיף" ב"מאוחדת בפוליסה. נוספים כיסוי תחומי מציעות התכניות שתי .7

בסך פיצוי החוקיים לשאיריו החברה תשלם לגימלה, זכאי היה בה התקופה כדי תוך המוטב,
רופא עם להתייעצות גם כיסוי יש לגימלאי" ב"משלים קבורה. בהוצאות כהשתתפות ש"ח 1,500

אוטם מתגלה או הסרטן; מחלת אובחנה או גדול; ניתוח בביצוע הצורך אובחן כאשר מומחה,
המבוטח כן כמו ש"ח. 300 מסך יותר לא אך הממשיות £?60מההוצאות של שיפוי ניתן הלב. שריר

מצב. כל עקב אחת להתייעצות זכאי
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בתחילת ששווקו כפי החולים קופות של המשלים הביסוח תכניות ב: נספח
ה90 שנות

כללית קופי'ח

כללית
כללית משלים ביטוח שתיל, התכנית שם

הסנה) (קבוצת דקלה ביטוח חברת משנה ביטוח
שיפוי התשלום שיטת
אין חיתום תהליכי

וחלקי מלא בביטוח חברים להצטרף רשאים
חודשים 12 של בקופה מינמלית חברות תקופת אכשרה תקופת

בחו"ל. טיפולים לצורך הקופה של וועדה ממשלתית רפואית וועדה וניתוחים השתלות
ועד להשתלות 150,000$ עד עצמות מח ריאות, לב, כליות, כבד, בחו"ל חיים להצלת

סרטן נגד מיוחדים ולטיפולים לניתוחים 70,000$

אין ראייה להצלת טיפולים
בחו"ל שמיעה או

לישראל מחו"ל רפואי מומחה בהטסת הכרוכות והוצאות ייעוץ שכר רופאים עם התייעצות
את להעביר ניתן לא כאשר רפואי, לטיפול ו/או לייעוץ ובחזרה מומחים

בחו"ל. הטיפול לביצוע המבוטח
שיקום בתכנית חלקית השתתפות לב. התקף לאחר שבועות ל6 קרדיולוגי למשדר מנוי

הלב. שריר אוטם לאחר

אין אלטרנטיבית רפואה
ב^50 משתתפת הקופה מלון, בית בתנאי החלמה ימי חמישה גדול ניתוח לאחר סיוע

ליום. ש"ח 100 של מרבית בעלות
אין מנתח בשכר השתתפות

פרטי בבי"ח פרטי
אין בבעיות טיפולים

ילדים אצל התפתחות
אין אצל הרטבה טיפולי

ילדים
.$50. של עצמית השתתפות שני, בילד המעוניינות נשים בהוצאות השתתפות

גופית חוץ הפריה
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כללית
טיפול להמשך היחידה עלידי בית ביקורי או אשפוז במסגרת טיפול סיעודי ביטוח

מורכבים. סיעודיים בחולים

אין תרופות ברכישת הטבה
מחצית מימון מעקפים, ניתוח או לב התקף שעברו חולים עבור קרדיוסטייל לב שיקום

שיקום. תכנית
אין ואביזרים מכשירים

רפואיים

אין הרזיה
וצוואר הגס, המעי השד, סרטן של מוקדם לגילוי לבדיקות זכאות מונעת רפואה

הרחם.

וחיסונים סוכרת לחולי זריקות יש חיסונים
אין מרפא במעינות טיפולים
אין פסיכולוגי טיפול
אין טיפולי בהוצאות הנחה

משמרים שיניים

.1991 וברנע, כהן ,1992 ביטוח תקנות כללית, קופ"ח של משלים ביטוח ,1992 ינואר "שתיל" פוליסת מקור:
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מכבי קופ"ח

1990 מכבי

מגן מכבי מקיף מכבי התכנית שם
נזק) (עצירת הפניקס מקבוצת "דולב" משנה ביטוח

שיפוי התשלום שיטת
המתנה חודשי ושלשה מקדימים תנאים חיתום תהליכי

חברים סגן מכבי מכבי. בקופ"ח וחלקי מלא בביטוח חברים מכבי קרן להצטרף רשאים
של משפחתו בני כל ברישום מותנית מגן למכבי (ההרשמה מלאים

.60 לגיל מתחת בקופה), איתו הרשומים החבר
ל4 ש"ח 2 ובין מקיף, במכבי ש"ח ל4 ש"ח 2 בין נעו הביטוח דמי הביטוח דמי  פרמיה

מגן. במכבי ש"ח ב1990 לחודש
חודשים 3 המתנה תקופת

או חיים הצלת לצורך ניתוחים וריאות לב כליות, כבד, השתלות: וניתוחים השתלות
סרטן. נגד מיוחדים טיפולים .709& עד של נכות מניעת בחו"ל חיים להצלת

מכבי .35,000$ עד מיוחדים וטיפולים ניתוחים ,100,000$ עד השתלות:
ומכבי הקופה שהשתתפות בתנאי ,25,000$ של סכום עד תשתתף מגן

ולבי"ח. למנתח מהתשלום 50?£ על תעלה לא ביחד מגן
אין ראייה להצלת טיפולים

בחו"ל שמיעה או
בשנה. פעמים 3 ועד ייעוץ, על מההוצאות £759. סגן. מכבי לחברי רק רופאים עם התייעצות

פרטיים מומחים

נוספים מנוי חודשי 9 ועד מכבי לחברי למנוי זכאות חודשים 3 עד קרדיולוגי למשדר מנוי
אפשרות קרדיולוג ובהמלצת אחת. שנה עד ובסה"כ סגן מכבי לחברי

שנתיים. עד

אין אלטרנטיבית רפואה
לתוספת זכאי מגן מכבי חבר אשפוז" לאחר הבראה דמי "תקנות לפי ניתוח לאחר סיוע
כולל הקופה. עלידי הניתן שיעור באותו הבראה בדמי השתתפות

רופא. בהמלצת מלאה רפואית השגחה
יבוצע שאם או הקופה רופא עלידי שיבוצע או פרטי בבי"ח ניתוח מנתח בשכר השתתפות

המשולם הסכום בגובה תשתתף סגן מכבי פרטי רופא עלידי פרטי בבי"ח פרטי
פרטי. בי"ח של שנייה במחלקה ואשפוז הקופה רופאי למנתחים
בשנה. מ1,000$ יותר ולא אחד ניתוח בגין ימים 8 ועד ליום 85$ פרטית אחות

אין אצל הרטבה טיפולי
ילדים

92



1990 מכבי

משתתפת סגן מכבי פרטי. בבי"ח נעשים הטיפולים הקופה באישור בהוצאות השתתפות
מעבר פרטי, בבי"ח החברה על החלות הנוספות מההוצאות ב^50 גופית חוץ הפריה
מגן מכבי ניסיון. לכל 1,800$ ועד כולה, המכוסה הציבורית לעלות
במכבי חברים הזוג בני ששני בתנאי הנ"ל ניסיונות, שלושה מכסה

מגן.
חודש לכל 1,000$ עד של סכום סיעודי אשפוז עבור מכסה סגן מכבי סיעודי ביטוח
סיעודי מבוטח ועבור הממשיות. מההוצאות מ>£ל80 יותר לא אבל
מאושפז היה הנ"ל אם הסכום מחצית של השתתפות בביתו השוכב
תעלינה לא בסה"כ ממושך טיפול על ההוצאות סיעודית. במחלקה

לשנה. 25,000$ על

הקופה. עם שבהסכם פרטי מרקחת בית בכל הקופה לחברי יסופקו תרופות ברכישת הטבה
אין קרדיוסטייל לב שיקום

שאינם רפואיים מכשירים ברכישת תיקרה) (עד £ל33 של השתתפות ואביזרים מכשירים
(עד S0& עד של השתתפות תוספת מגן במכבי הבסיסי. בסל כלולים רפואיים

תיקרה).
אין הרזיה
אין מונעת רפואה
אין חיסונים
אין מרפא במעינות טיפולים
אין פסיכולוגי טיפול

כוללת להנחה זכאים סגן סכב1 חברי מכבי. של השיניים במרפאות טיפולי בהוצאות הנחה
שיננית בטיפולי הנחה £759. לילדים, אורטודונטייה כולל 2570 של משמרים שיניים

חינם שנתית ובדיקה

.1991 וברנע, כהן ,1.2.1990 ליום מעודכן מגן מכבי חברי וחובות זכויות מסמך מקור:
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מאוחדת קופ"רו

1990 מאוחדת

עדיף מאוחדת התכנית שם
נזק) (עצירת זרה חברה דרך משנה ביטוח

המבוטח) של עצמית (השתתפות חלקי שיפוי מלא, שיפוי התשלום שיטת
אין חיתום תהליכי

וחלקי מלא בביטוח חברים להצטרף רשאים
ש"ח 105 החודשיים הביטוח דמי  פרמיה

חודשים 4 אכשרה תקופת
עד תגמולים תקרת לבריאה לב, כליות, כבד, השתלות: חיים להצלת וניתוחים השתלות

בכל תגמולים תקרת מיוחדים טיפולים ניתוחים, ;100,000$ בחו"ל
.35,000$ עד מקרה

אין או ראייה להצלת טיפולים
בחו"ל שמיעה

לכל אחת פעם מומחה דעת חוות המטפל, הרופא בהפניית מומחים רופאים עם התייעצות
חריג. אירוע או קשה מחלה

אין קרדיולוגי למשדר מנוי
אין אלטרנטיבית רפואה
אין תנאי ניתוח לאחר סיוע

בארץ מיוחדים וטפולים השתלות הניתוחים, סוגי כל פרטי מנתח בשכר השתתפות
בבי"ח שנייה ובמשמרת פרטיות במסגרות מכוסים פרטי בבי"ח

לקופה שקשורים בכירים מנתחים באמצעות ציבוריים.
המבוטח. של עצמית ובהשתתפות

אין אצל התפתחות בבעיות טיפולים
ילדים

אין ילדים אצל הרטבה טיפולי
פרטיים. בבי"ח כיסוי ובנוסף הבסיסי בסל שניתן השירות חוץ הפריה בהוצאות השתתפות

גופית

אין סיעודי ביטוח
התרופות בפנקס מאושרות שאינן חיוניות תרופות אספקת תרופות ברכישת הטבה

לצרכן. מהמחיר 5070 עד השתתפות הקופה, של

אין קרדיוסטייל לב שיקום
אין רפואיים ואביזרים מכשירים
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1990 מאוחדת

אין הרזיה
אין מונעת רפואה

חיסון בהריון, לנשים אדמת נגד חיסון שפעת, נגד חיסון חיסונים
RH בעלות הפוריות בגיל לנשים

אין מרפא במעינות טיפולים
פרטי. פסיכולוג לבחור ניתן פסיכולוגי טיפול

אין שיניים טיפולי בהוצאות הנחה
משמרים

.1991 וברנע, כהן ,1990 ביטוח תקנות משלים, רפואי עדיףביטוח מאוחדת מקור:
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לאומית קופ"ח

1989 לאומית
ובנלאומית לאומית רפואה התכנית שם

אין משנה ביטוח
שיפוי התשלום שיטת

אין חיתום תהליכי
וחלקי מלא בביטוח חברים להצטרף רשאים

ש"ח 74 החודשיים הביטוח דמי  פרמיה

חודשים 18 אכשרה תקופת
תקרת עצמות. מח כבד, ריאות, לב כליות, השתלות: בחו"ל חיים להצלת וניתוחים השתלות
עצמות ומח כליות עבור ,100,000$ עד של תגמולים
אין סרטן. נגד לניתוחים 50,000$ ועד .30,000$ עד

מיוחדים. לטיפולים כיסוי
אין שמיעה או ראייה להצלת טיפולים

בחו"ל
אין מומחים רופאים עם התייעצות
אין קרדיולוגי למשדר מנוי
אין אלטרנטיבית רפואה
אין תנאי ניתוח לאחר סיוע

של במקרה לאבחון המיועדים מיוחדים בטיפולים בבי"ח פרטי מנתח בשכר השתתפות
את לקבל יכול אינו המבוטח ואם חיים. סכנת פרטי

הציבורי. השירות במסגרת סביר זמן תוך הטיפול
אין ילדים אצל התפתחות בבעיות טיפולים

אין ילדים אצל הרטבה טיפולי

ניסיונות שלושה ובגבר, באישה הפריה טיפולי ביצוע גופית חוץ הפריה בהוצאות השתתפות
קופ"ח של ולתקנות להוראות בהתאם הניתנים

לאומית.

אין סיעודי ביטוח

המבוטח חיי להצלת הניתנות מיוחדות תרופות תרופות ברכישת הטבה
הרעה למנוע כדי ו/או ממשית חיים בסכנת המצוי

חייו לסיכון להביא העלולה בריאותו במצב
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יו

1989 לאומית
אין קרדיוסטייל לב שיקום

לא שמיעה מכשירי בהשתלות השתתפות רפואיים ואביזרים מכשירים
קונבנציונלים.

אין הרזיה
אין מונעת רפואה
אין חיסונים
אין מרפא במעינות טיפולים
אין פסיכולוגי טיפול
אין משמרים שיניים טיפולי בהוצאות הנחה

.1991 וברנע, כהן ,1989 ספטמבר ובינלאומית" לאומית "רפואה ביטוח תקנות מקור:
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הביסוח חברות פוליסות ג: נספח

הראל שלוח
1996 ראשית לעומת ב1991 שלורוהראל של בריאות ביטוחי פוליסות

1996 1991

פלוס ניתוחית ניתוחית פלוס ניתוחית ניתוחית

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי תשלום
ל1991 זהה ל1991 זהה לניתוחית זהה לחתום חייב המבוטח חיתום

בריאות הצהרת על
המופיעה מקוצרת
ההצעה. בטופס

יכול לא כשהמבוטח
עליה, לחתום

להמציא מתבקש
על רפואיים דוחות

מצבו.

לניתוחית זהה ל1991 זהה לניתוחית זהה אכשרה, חודשי 3 תקופת
לניתוחים פרט אכשרה

בהפלה, הקשורים
ועקירות גרידה

חייבים אשר כירוגיות
של אכשרה בתקופת

שנה.

ל1991 זהה ל1991 זהה לניתוחית זהה ;55 גיל עד הצטרפות הצטרפות
משפחות. או יחידים

18 גיל עד ילדים
במסגרת מבוטחים
משפחתית. פוליסה

98



1996 1991

פלו0 ניתוחית ניתוחית פלו0 ניתוחית ניתוחית
אך ב1991 כמו אך ב1991 כמו כל את כולל * של חופשית בחירה * תחומי
כיסוי (1 נוסף: עם התייעצות נוסף: השירותים זמן הרפואי, הצוות כיסוי
אשפוז הוצאות לפני מומחה רופא המכוסים הניתוח. ומקום

30 עד פרטי בבי"ח ניתוח. ושלוש בניתוחית ההוצאות כיסוי *

מענק (2 יום; פיצוי (1 תוספות: בביצוע הכרוכות
S0& של בגובה נוספים ביטוחים אשפוז עבור מלא ניתוחיות. פעולות
17 טופס מערך להוסיף שאפשר ועד הראשון מהיום עבור יומי פיצוי *
(3 קופ"ח; של לפוליסה: (2 ה21; היום ה4 מהיום אשפוז

או חניכים ניתוחי עזרהכמו .1 תקרת הגדלת ה21. ועד
שן; עקירת ניתוחי .1991 ב מעקף עבור ההחזר ניתוחים עבור פיצוי *
חירום שירותי (4 הוצאות כולל לב הפיצוי כגובה בחו"ל
ראשונה ועזרה  7 פלוס ניתוחית .2 ניתוחי (3 אשפוז; בארץ. ניתוח עבור
כאבי לשיכוך כיסוי תחומי שבעה ניתוחי או חניכים להוסיף שאפשר ביסוחים

שיניים. הכוללים נוספים שן. עקירת לפוליסה:
מענק איידס, מענק

ניתוחים לידה, שימוש זכות  עזרה .1

ועוד קוסמטיים עם שלוח בהסכמי
להורים מנתחים
בני או מבוגרים
שאינם משפחה
לביטוח. קבילים
מימון הסדרי

לביצוע מיוחדים
הנדרשים הניתוחים

עבורם.

ל1991 זהה ל1991 זהה לנתוחית זהה בעת קיים רפואי מצב חריגים
ניתוחי למעט לביטוח; ההצטרפות

ניתוחי או חניכיים קוסמטים; ניתוחים
שן. עקירת פריון; עצמית; פגיעה

או עבודה בעת פגיעה
סמים; בצבא;
דרכים; תאונות

חניכיים ניתוח איידס;
המבוצעים וניתוחים
שיניים. רופא עלידי

ל1991 זהה ל1991 זהה לניתוחית זהה המבטח אישור קבלת תנאי
חוץ הניתוח לביצוע זכאות
דחופים מבמקרים
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^996 1991

9לו0 ניתוחית ניתוחית 9לו0 ניתוחית ניתוחית

ב1991 כמו ב1991 כמו תיקרה אין על המבוצע ניתוח סכום
הקשורות לעלויות הנמנים רופאים ידי פיצוי

שבוצע בניתוח ההסכם ברשימת מרבי
ההסכם. של בבי"ח ברשימת בבי"ח

לאשפוז תקרה תיקרה אין ההסכם
של בבי"ח שלא הקשורות לעלויות
כמו ההסכם שלא בבי"ח לניתוח;

משלם שהמבטח סכומי ההסכם לפי
שבהסכם. לבי"ח עלידי יקבעו החזר

אותו בחו"ל לניתוח פיצויים. טבלת
נדרש שהיה הסכום אותו בחו"ל לניתוח
בישראל. לביצועו נדרש שהיה הסכום

בישראל. לביצועו
אשפוז הוצאות

לכ6,000 מוגבלות
.95 במחירי ש"ח

כפוליסה נמכרת עצמאית פוליסה כפוליסה נמכרת עצמאית פוליסה שיווק
עצמאית. . עצמאית

פוליסות ב1991; שלוחהראל הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי פוליסות ;1991 וברנע, כהן מקור:
.1996 שלוחהראל הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי
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:1996 בתחילת שלוחהראל שמשווקת נוספות בריאות ביטוח פוליסות של עיקריים תנאים

ב1991. להמכר החלה בחו"ל. מיוחדים וטיפולים ובחו"ל בישראל השתלות לביטוח פוליסה חיים: מתנת

מושתל, איבר השגת מנתח, (אשפוז, השונות ההוצאות את מכסה הפוליסה  כיסוי תחומי א
לב, האיברים: את שכוללות השתלות עבור ועוד) למבוטח בחו"ל לשהייה הטסה
הכנסה השלמת גימלת וכן עצמות. ומח כבד כליה, לבלב, ריאה, לבריאה,
אם גם הפוליסה, עפ"י המכוסה השתלה ביצוע של מקרה בכל למבוטח תשולם

וכדומה). (קופ"ח אחרת בצורה לכיסוי זכאי המבוטח

מבחינה לבצעם ניתן לא .1 המקיימים: בחיל אחרים רפואיים טיפולים ניתוחים
מסכן המיידי ביצועם אי .2 בישראל; חלופי טיפול להם ואין בישראל רפואית

המבוטח. חיי את

לא אם בישראל. המיוחד הטיפול לביצוע מחו"ל מומחה הבאת עבור תשלום
לחו"ל החולה את להעביר רפואיות מסיבות ניתן

כלשהי. בוועדה צורך ללא במבוטח, שטיפל מומחה רופא המלצת פי על נקבעת  זכאות ב.

פלוס. וניתוחית ניתוחית לפוליסות נספחת כפוליסה או עצמאית, פוליסה  שיווק ג.

מנתח ושכר בחו"ל מיוחדים וטיפולים ובחו"ל בישראל השתלות לביטוח פוליסה מקיף: חיים מתנת
נבחרים. לניתוחים פרטי בבי"ח אשפוז והוצאות

של מלא כיסוי ומוח). לב (ניתוחי נבחרים ניתוחים עבור אולם חיים מתנת כמו  כיסוי תחומי א
ניתוח; לפני התייעצות מנתח; שכר עבור: כיסוי וביניהם לניתוח ההוצאות כל
של לתקופה פרטי בבי"ח אשפוז הוצאות כיסוי פרטי, בבי"ח מרדים רופא שכר
פתולוגית. בדיקה בגין והוצאות פרטי בבי"ח ניתוח חדר הוצאות יום, 21 עד

כלשהי. בוועדה צורך ללא במבוטח, שטיפל מומחה רופא המלצת פי על נקבעת  זכאות ב.

180,000 בחו"ל; או בארץ להשתלה הוצאות עבור ש"ח 500,000 ,95 יוני במחירי  מרבי פיצוי סכום ג.
מחו"ל מומחה הבאת עבור ש"ח 33,000 בחו"ל; מיוחדים טיפולים עבור ש"ח

בישראל. המיוחד הטיפול לביצוע

עצמאית פוליסה  שיווק ד.
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הסרטן. מחלת גילוי למקרה נוסף ביטוח ב0ר0ן: מאבק

סכום הסרטן מחלת גילוי של במקרה למוטבים / למבוטח תשלם החברה  כיסוי תחומי א.
בפוליסה. המחלה הגדרת ולפי בפוליסה המפורטים התנאים לפי וזאת ביטוח

חיים. לביטוח נספחת פוליסה  שיווק ב.

קשות: מחלות או סוות למקרה ביטוח

.1 הבאים: המקרים אחד ויקרה למקרה כסף סכום למבוטח תשלם החברה  כיסוי תחומי א.
.6 כרונית; כליות ספיקת אי .5 סרטן; .4 מוח; שבץ .3 לב; ניתוח .2 לב; התקף

מוות. .8 ותמידית; מוחלטת נכות .7 כבד); כליה, (לב, איברים השתלת

חיים. לביטוח נספחת פוליסה  שיווק ב.
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סובה" "בשיבה  ב1996 שלוחהראל עלידי המשווקת הסיעודי ביטוח פוליסת של כלליים תנאים

המרבית התקופה .80 הוא לביטוח המרבי הכניסה גיל המבוטח, לגיל בהתאם הביטוח דמי .1

חודשים. 36 היא הסיעוד גימלת לתשלום

מתוך 4 לבצע יכול אינו ובהעדרו ממשי סיעודי לטיפול יומיומי באופן זקוק אשר מבוטח זכאי .2

ולשתות; לאכול ולהתגלח; להתרחץ ולהתפשט; להתלבש ולשכב; לקום הבאות: הפעולות 6

ללכת. הסורגים; על לשלוט

לגבי א. אחת: ביטוח ליחידת המרבי הפיצוי סכום כספי. פיצוי היא התכנית של התשלום שיטת .3

גיל לחודש; ש"ח 3,000 הביטוח תחילת בעת 70 על עלה לא וגילו סיעודי בבי"ח המאושפז מבוטח
5096 הגימלה כניסה, גיל ל80 75 בין להלן; מהנקבע 7596 תהיה הגימלה ל75 70 בין כניסה

להלן. מהנקבע ל5070 זכאי בביתו ושהה מזכה במצב הנמצא מבוטח ב. להלן. מהנקבע

ביטוח. יחידות שתי לקנות ניתן .4

מגורמים סיעוד למקרה פיצוי לקבלת קשר ללא תשולם הסיעוד גימלת כלומר הטבות, תיאום אין .5

אחרים.
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מגדל
:1996 לעומת ב1991 מגדל הביטוח חברת של בריאות ביסוח1 פוליסות

רפואיים חירום סקרי = (מהיד "מחיר" מגדל
1996 "סחיר" מגדל 1991 מוות). מקרה או

פיצוי פיצוי תשלום
רפואית בדיקה חודשים, 3 של המתנה רפואית בדיקה חודשים, 3 של המתנה חיתום

עם יותר יסודית בדיקה שגרתית, עם יותר יסודית בדיקה שגרתית,
מקדימים. תנאים בגיל, העלייה מקדימים. תנאים בגיל, העלייה

ברור לא אבל מרבי כניסה גיל יש כיסוי ,65 בגיל פוקע הכיסוי ,55 גיל עד הצטרפות
המרבי. הכיסוי גיל עם כנ"ל מהו, .21 עד 3 מגיל ילדים עבור

סרטן, מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף סרטן, מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף כיסוי תחומי
נכות כבד, לב,כליה, השתלת דיאליזה, נכות כבד, כליה, לב, השתלת דיאליזה,

או עיוורון בשל ולצמיתות מלאה אובדן או עיוורון בשל ולצמיתות מלאה
פטירה. תגמולי גפיים, אובדן פטירה. תגמולי גפיים,

אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, חריגים
טיסה צבאי, שירות במהלך פגיעות טיסה צבאי, שירות במהלך פגיעות

עצמית. פגיעה רגילה, עצמית. פגיעה רגילה,
בצירוף הרופא עלידי מחלה גילוי בצירוף הרופא עלידי מחלה גילוי זכאות תנאי

מסמכים בשירות טיפול ביצוע או מסמכים
מכוסה.

הביטוח פרטי בדף מפורט 50?£ ילדים ש"ח. 164,000 מבוגרים: פיצוי סכום
להורים. הניתן ביותר הנמוך מהתגמול מרבי

נספחת פוליסה או עצמאית פוליסה נספחת. פוליסה או עצמאית פוליסה שיווק

וב1996. 1991 מגדל הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי פוליסות ,1991 וברנע, כהן מקור;
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1996 לעומת ב1991 "מזור" הפוליסה בין ההשוואה

1996 "מזור" מנדל 1991 "מזור" הסגן

פיצוי פיצוי תשלום

רפואית בדיקה המתנה, חודשי 3 רפואית בדיקה המתנה, חודשי 3 חיתום
העלייה עם יותר יסודית שגרתית, העלייה עם יותר יסודית שגרתית,

מקדימים. תנאים בגיל, מקדימים. תנאים בגיל,
הפוליסה מתנאי ברור לא אין ,65 בגיל פוקע הכיסוי ,55 גיל עד הצטרפות

לילדים. כיסוי

סרטן, מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף סרטן, מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף כיסוי תחומי
ראות. כליה, לב, השתלת דיאליזה, ראות. כליה, לב, השתלת דיאליזה,

פטירה תגמולי אין פטירה תגמולי אין
אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, חריגים
טיסה, צבאי, שירות בהלך פגיעות טיסה, צבאי, שירות בהלך פגיעות

עצמית. פגיעה עצמית. פגיעה
בצירוף רופא עלידי מחלה גילו בצירוף רופא עלידי מחלה גילו זכאות תנאי

בשירות טיפול ביצוע או מסמכים, בשירות טיפול ביצוע או מסמכים,
מכוסה. מכוסה.

חיים לביטוח נספחת פוליסה חיים לביטוח נספחת פוליסה שיווק
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הבאות: הבריאות ביטוח פוליסות את גם ב1995 שיווקה מגדל הביטוח חברת

לניתוח. הקשורות הוצאות כל לכיסוי פוליסה ניתוח:  ביטוח

התייעצות מנתח, שכר והם: לניתוחים הקשורות ההוצאות את מכסה הפוליסה  כיסוי תחומי א.
של במקרה פרטי בבי"ח אשפוז פרטי, בבי"ח מרדים רופא שכר ניתוח, לפני
בדיקה פרטי, בבי"ח ניתוח חדר בלבד), יום 21 ועד הראשון (מהיום ניתוח
ישולמו הנתוחים ברשימת שלא ניתוח לב, מעקף ניתוח תותבות, פתולוגית,
מקבילים או דומים ניתוחים של התשלום ובגובה רופא עם התיעצות לאחר
בעת פרטית אח/אחות שכר ,17 טופס של ערכו מחצית הניתוחים, ברשימת
לבצע דרוש שהיה הסכום באותו יכוסו בחו"ל ניתוחים אשפוז, ימי 8 עד אשפוז

אמבולנס, שירותי בארץ, הניתוח את

מיוחדים דנטליים טיפולים וכן בפועל. מהעלות £ל75 ועד מבחנה הפריות שתי עד
ימי שישה ועד שיניים), תותבת דנטלית, השתלה ראשונה, ועזרה חתם (שירותי

השתלה). מעקפים, (מוח, קשה ניתוח בעקבות החלמה

הטיפולים למעט שיניים טיפולי בפוריות, הקשורים ניתוחים קוסמטיים, ניתוחים  חריגים ב.
חוקית, בלתי פעולה או חבלה, מלחמתית, פעילות צבאי, שירות לעיל, שפורטו

לידה. נפש, הפרעות איידס, עצמית, פגיעה טיסה, סמים, שכרות,

הדנטלי הטיפול או הניתוח בביצוע הצורך על מראש החברה אישור קבלת  זכאות תנאי ג.

לקבל המבוטח על ימים 10 על העולה אשפוז של במקרה חירום). ניתוח (למעט
מהחברה. נוסף אישור

עצמאית פוליסה  שיווק ד.
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את המרחיבים נספחים לפרמיה, תשלום תוספת עלידי לצרף, ניתן "ביטוחניתוח" הביטוח לפוליסת
הכיסוי: תחומי

לביסוחניתוח" הרחבה

בגין לפיצוי חודשית קצבה באיידס, הידבקות בגין לפיצוי פעמי חד מענק  כיסוי תחומי א.
הוצאות עבור שיפוי חודשים), 12 של לתקופה (עד B מסוג בצהבת התדבקות
בפתלוגיה, נוספת דעת חוות ניתוח, ביצוע שלפני הרוטיניות הבדיקות בגין

קוסמטיים. ניתוחים בגין השתתפות שיניים), תותבת (למעט תותבת

להמציא המבוטח על הניתוח, בביצוע הצורך על מראש החברה אישור קבלת  זכאות תנאי ב.
הרפואיים והמסמכים בדיקות ממצאי דעת, חוות הדרושות, ההוכחות כל את

תביעתו. להוכחת הנדרשים האחרים

לניתוח עזרה

הטיפולים את לקבל זכאי יהיה מוטב כל  החברה בהסכמי שימוש זכות  כיסוי תחומי א.
של לחברה תשלום תמורת ניתוח")  ("ביטוח הבסיסית בפוליסה הכלולים
לצורך התורים. קיצור ותוך החברה של ההסכמים פי על המיוחדים המחירים
מימון. הסכם פי על בתנאים הלוואה לקבל המבוטח יוכל לעיל האמור מימון
הינו .1 הבאים: התנאים כל בו נתקיימו אשר האדם הינו זה נספח פי על המוטב  זכאות ב.
אינו המוטב .2 הבסיסית; בפוליסה בוטח אשר מבוטח של קרוב משפחה בן
הביטוח .3 בריאותו); מצב בגין או 60 גיל (מעל הבסיסית הפוליסה פי על קביל

בתוקף. הבסיסית הפוליסה פי על
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בחו"ל מיוחדים ולטיפולים וברוו"ל בישראל להשתלות נוסף ביטוח  השתלות ביטוח

מח או כבד כליה, לבריאה, לב, מהאיברים אחד של השתלה עבור: שיפוי  כיסוי תחומי א.
אחרים רפואיים אחרים וטיפולים ניתוחים שהם מיוחדים טיפולים עצמות.
להם ואין בארץ לבצעם ניתן לא הבאים: התנאים כל בהם שמתקיימים בחו"ל
עלידי אושר החולה; חיי את מסכן המיידי ביצועם אי בארץ; תחליפי טיפול

החברה. ורופא מומחים רופאים

מראש החברה אישור דרוש  זכאות ב.

קופ"ח, לרבות אחת, ביטוח מחברת יותר עלידי מכוסה הביטוח מקרה אם  הטבות תיאום ג.
היחס לפי חלקה את הביטוח מקרה בגין ההוצאות סה"כ מתוך החברה תשלם
של ההתחייבויות סה"כ לבין המיוחד לטיפול או להשתלה הביטוח סכום שבין

הגורמים. כל

מח"ר. ביטוח או ביטוחניתוח כמו בריאות לביטוחי נספחת פוליסה  שיווק ד.

:1996 בתחילת לשווק מגדל הביטוח חברת שהחלה הביטוח פוליסות

משלים. ביטוח ללא למבוטחים בריאות ביטוח פוליסת  בריאות" 'משפר

ברשימת הקבוע הסכום לתקרת (ועד לניתוחים הקשורות ההוצאות שיפוי  כיסוי תחומי א.
בוצע ולא (במקרה ניתוח לפני התייעצות מנתח; שכר והם: חברה) של הניתוחים
להתייעצות המטפל הרופא עלידי הופנה אם .1 ההתייעצות, לאחר הניתוח
לא עצמו דעת על להתייעצות פנה אם .2 תקרה; עד ההתייעצות סכום לו יוחזר
תכוסה היא שנייה, דעת חוות דרש הסכם ומנתח במקרה .3 להחזר; זכאי יהיה
פרטי בבי"ח אשפוז הוצאות פרטי; בבי"ח מרדים רופא שכר התייעצות); כמו
12 עד אשפוז ימי מספר לפי או לניתוח שנקבע התעריף (לפי ניתוח של במקרה
בדיקה פרטי; בבי"ח ניתוח חדר הוצאות אשפוז); ליום תקרה ועד אשפוז יום
שיפוי שיניים); ושתל שיניים תותבת (למעט מושתל תותבתאביזר פתולוגית;
להשתלה); האיבר השגת בגין הוצאות (למעט לתקרה עד השתלות בגין הוצאות
ציבורי בבי"ח אשפוז בגין אשפוז יום 41 ועד אשפוז יום לכל ביטוח סכום פיצוי
(בהיקף בחו"ל ניתוח המבוטח; בהחבר קופ"ח עלידי כוסו שההוצאות ובמקרה
שירותי אשפוז); ימי 8 (עד פרטית אחות שכר בישראל); המבוטח של הזכאות
בפתולוגיה; נוספת דעת חוות הניתוח; ביצוע לצורך לבי"ח באמבולנס הסעה
לב מעקף ניתוח במבוטח בוצע כאשר החלמה ימי 6 עד של בהוצאות השתתפות
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ל7 מעל ואושפז ניתוח שעבר למבוטח החלמה מענק השתלה; או מח ניתוח או
הניתוח. ביצוע לפני מראש החברה אישור קבלת דרוש ברציפות. ימים

במשך הפריה טיפולי 3 ועד מבחנה הפרית טיפול בגין בהוצאות השתתפות
חירום (במרפאות שיניים לטיפול ראשונה ועזרה חירום שירותי הביטוח; תקופת
באיידס; הידבקות בגין פעמי חד פיצוי החברה); עלידי ומופעלות לכך המיועדות
השתתפות ;B הפטיטיס בנגיף הידבקות בגין חודשים, 21 ועד חודשית קצבה
מנוי שנים; 5 של אכשרה תקופת לאחר קוסמטיים, ניתוחים בגין בהוצאות
6 של מרבית תקופה ועד מהעלות 9O9& עד ההוצאות שיפוי קרדיולוגי, למשדר
ראייה, קוצר לתיקון בליזר עיניים ניתוח בגין בהוצאות השתתפות חודשים;

חודשים. 21 של המתנה תקופת לאחר

הקשור ניתוח או גרידה הפלה, מקרה בגין חודשים 9 ניתוח, כל בגין יום 90 של  אכשרה תקופת ב.
שנים. 5 הביטוח תקופת מבחנה. הפרית בגין אחת ושנה ולידה, להריון

ובמשך הביטוח תחילת לפני למבוטח ידועים שהיו וכר מחלה בריאות, מצב  חריגים ג.

בעקרות; או בפוריות הקשורים ניתוחים קוסמטיים; ניתוחים האכשרה; תקופת
מלחמתית, פעולה חירום; במקרה למעט חניכיים ניתוחי או שיניים טיפולי
הפרעות עצמית; פגיעה טיסה; בסמים; שימוש ו/או שכרות וכדומה; משטרתית

דרכים. תאונת קיסרי; בניתוח למעט לידה, איידס; נפש;

ממלכתי, בריאות ביטוח חוק לפי הבריאות שירותי בסל שינויים ויחולו היה  שינויים ד.
המפקח של מראש לאישור בכפוף מכך המתבקשים השינויים בפוליסה ייערכו

הביטוח. על

משלים. ביטוח ללא למבוטחים בריאות ביטוח פוליסת  בינלאומי" בו'אות "משפר

מלא כיסוי ובנוסף לעיל). שפורטו (כפי בריאות" "משפר של הכיסוי תחומי כל  כיסוי תחומי
עימו אשר בחו"ל בבי"ח ניתוח של במקרה :John Alden ברשת בחו"ל לניתוחים
על הניתוח ובוצע החברה, עם ובתיאום באישור הסכם, John Alden לחברה יש
פתוח, לב ניתוחי של במקרה והניתוח. האשפוז הוצאות כיסוי הסכם מנתח ידי
או בארץ לביצוע ניתן שאינו אחר ניתוח וכל השתלות ניתוחי מח, ניתוחי
ועד וטיסות, נסיעות הוצאות גם החברה תכסה המבוטח לחיי סכנה שקיימת
רשת באמצעות שלא בפוליסה המכוסה בחו"ל ניתוח במבוטח בוצע .4,000$
נעשה היה אם לו שהיו כפי ההוצאות את למבוטח החברה תשלם John Alden

הרשת. באמצעות הניתוח
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בריאות". "משפר התכנית לתנאי זהים התנאים שאר כל
כלומר אשפוז. כולל לא לרכוש ניתן בינלאומי" בריאות ו"משפר בריאות" "משפר הפוליסות, שתי את
בבי"ח אשפוז בהוצאות משתתפת לא שהחברה לכך פרט לעיל למפורט לחלוטין זהות הפוליסות תנאי
בבי"ח ניתוח של במקרה אשפוז לימי ביטוח סכום למבוטח תחזיר ולא ניתוח, של במקרה פרטי

ציבורי.

משלים. ביטוח לבעלי בריאות ביטוח פוליסת  קופיח "משפר

הבסיסית: הפוליסה של הכלליים התנאים

סוג כל בגין בפוליסה הקבועה תקרה (ועד בניתוח הקשורות ההוצאות שיפוי  הכיסוי תחומי
שכר שנייה), דעת חוות (כולל ניתוח לפני התייעצות מנתח, שכר והם. הוצאה)
(לפי ניתוח של במקרה פרטי בבי"ח אשפוז הוצאות פרטי, בבי"ח מרדים רופא
חדר הוצאות ימים), 12 ועד האשפוז ימי מספר לפי או לניתוח שנקבע התעריף
שיניים תותבת (למעט מושתל אביזר  תותבת פתלוגית, בדיקה פרטי, בבי"ח ניתוח
עלידי ההוצאות כל וכוסו ציבורי בבי"ח הניתוח בוצע אם השתלות, דנטלי), ושתל
יום לכל אשפוז הוצאות בגין למבוטח החברה תחזיר המבוטח חבר בה קופ"ח
בישראל), המבוטח של הזכאות (בהיקף בחו"ל ניתוח אשפוז, ימי 14 ועד אשפוז
לב מעקף ניתוח במבוטח בוצע כאשר החלמה ימי 6 עד של בהוצאות השתתפות

השתלה. או מח ניתוח או

הקשור ניתוח או גרידה הפלה, מקרה בגין חודשים 9 ניתוח, כל בגין יום 90 של  אכשרה תקופת ב.
שנים. 5 הביטוח תקופת ולידה. להריון

ובמשך הביטוח תחילת לפני למבוטח ידועים שהיו וכר מחלה בריאות, מצב  חריגים ג.

בעקרות; או בפוריות הקשורים ניתוחים קוסמטיים; ניתוחים האכשרה; תקופת
מלחמתית, פעולה חירום; במקרה למעט חניכיים ניתוחי או שיניים טיפולי
הפרעות עצמית; פגיעה טיסה; בסמים; שימוש ו/או שכרות וכדומה; משטרתית

דרכים. תאונת קיסרי; בניתוח לידה למעט לידה, איידס; נפש;

ממלכתי, בריאות ביטוח חוק לפי הבריאות שירותי בסל שינויים ויחולו היה  שינויים ד.
המפקח של מראש לאישור בכפוף מכך המתבקשים השינויים בפוליסה ייערכו

הביטוח. על
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משלים. ביטוח לבעלי למבוטחים בריאות ביטוח פוליסת  בינלאומי בריאות "משפר

מלא כיסוי ובנוסף לעיל). שפורטו (כפי קופ"ח" "משפר של הכיסוי תחומי כל  כיסוי תחומי
עימו אשר בחו"ל בבי"ח ניתוח של במקרה :John Alden ברשת בחו"ל לניתוחים
על הניתוח ובוצע החברה, עם ובתיאום באישור ,cddh John Alden לחברה יש
פתוח, לב ניתוחי של במקרה והניתוח. האשפוז הוצאות כיסוי הסכם מנתח ידי
או בארץ לביצוע ניתן שאינו אחר ניתוח וכל השתלות ניתוחי מח, ניתוחי
ועד וטיסות, נסיעות הוצאות גם החברה תכסה המבוטח לחיי סכנה שקיימת
רשת באמצעות שלא בפוליסה המכוסה בחו"ל ניתוח במבוטח בוצע .4,000$
נעשה היה אם לו שהיו כפי ההוצאות את למבוטח החברה תשלם John Alden

הרשת. באמצעות הניתוח

קופ"ח". "משפר התכנית לתנאי זהים התנאים שאר כל

המותאם נספח לצרף יש בינלאומי") קופ"ח "משפר אם ובין קופ"ח "משפר אם (בן הבסיסית לפוליסה
חבר. המבוטח בה הקופה עלידי המשווק המשלים הביטוח לתנאי בתנאיו

הבסיסית: לתכנית לצרף יש אותם הנספחים תנאי

משלים. ביטוח שרכשו כללית למבוטחי נספח,  כללית ■משפר

בגין חודשים, 12 ועד חודשית, קצבה באיידס, הידבקות בגין פעמי חד מענק  כיסוי תחומי
דם מעירוי כתוצאה וההידבקות בתנאי המקרים (בשני B מסוג בצהבת הידבקות
ניתוחים הביטוח); תקופת במשך שבהסכם בבי"ח שבוצע ניתוח במהלך ומוצריו
אשפוז; ימי 8 עד פרטית אחות שכר בפתולוגיה; נוספת דעת חוות קוסמטיים;
החלמה מענק ראייה; קוצר לתיקון בלייזר עיניים ניתוח בגין הוצאות שיפוי
ראשונה ועזרה חירום שירותי ניתוח; בעקבות ימים ל7 מעל שאושפז למבוטח

לבי"ח. באמבולנס הסעה שירותי החברה); (במרפאות שיניים לטיפול

חודשים. 12 ראייה קוצר תיקון שנים, 5 קוסמטיים ניתוחים  אכשרה תקופת

משלים. ביטוח שרכשו מכבי למבוטחי נספח,  מכבי "משפר

בגין חודשים, 12 ועד חודשית, קצבה באיידס, הידבקות בגין פעמי חד מענק  כיסוי תחומי
דם מעירוי כתוצאה שההידבקות בתנאי המקרים (בשני B מסוג בצהבת הידבקות
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ניתוחים הביטוח); תקופת במשך שבהסכם בבי"ח שבוצע ניתוח במהלך ומוצריו
בלייזר עיניים ניתוח בגין הוצאות שיפוי בפתולוגיה; נוספת דעת חוות קוסמטיים;
בעקבות ימים ל7 מעל שאושפז למבוטח החלמה מענק ראייה; קוצר לתיקון
שירותי החברה); (במרפאות שיניים לטיפול ראשונה ועזרה חירום שירותי ניתוח;

לבי"ח. באמבולנס הסעה

חודשים. 12 ראייה קוצר תיקון שנים, 5 קוסמטיים ניתוחים  אכשרה תקופת

משלים. ביטוח שרכשו מאוחדת למבוטחי נספח,  מאוחדת" ■משפר

בגין חודשים, 12 ועד חודשית, קצבה באיידס, הידבקות בגין פעמי חד מענק  כיסוי תחומי
דם מעירוי כתוצאה וההידבקות בתנאי המקרים (בשני B מסוג בצהבת הידבקות
ניתוחים הביטוח); תקופת במשך שבהסכם בבי"ח שבוצע ניתוח במהלך ומוצריו
אשפוז; ימי 8 עד פרטית אחות שכר בפתולוגיה; נוספת דעת חוות קוסמטיים;
החלמה מענק ראייה; קוצר לתיקון בלייזר עיניים ניתוח בגין הוצאות שיפוי
ראשונה ועזרה חירום שירותי ניתוח; בעקבות ימים ל7 מעל שאושפז למבוטח
למשדר מנוי לבי"ח; באמבולנס הסעה שירותי החברה); (במרפאות שיניים לטיפול

חודשים. 6 של מרבית לתקופה קרדיולוגי

חודשים. 12 ראייה קוצר תיקון שנים, 5 קוסמטיים ניתוחים  אכשרה תקופת

משלים. ביטוח שרכשו לאומית למבוטחי נספח,  לאומית" ■משפר

בגין חודשים, 12 ועד חודשית, קצבה באיידס, הידבקות בגין פעמי חד מענק  כיסוי תחומי
דם מעירוי כתוצאה וההידבקות בתנאי המקרים (בשני b מסוג בצהבת הידבקות
ניתוחים הביטוח); תקופת במשך שבהסכם בבי"ח שבוצע ניתוח במהלך ומוצריו
אשפוז; ימי 8 עד פרטית אחות שכר בפתולוגיה; נוספת דעת חוות קוסמטיים;
החלמה מענק ראייה; קוצר לתיקון בלייזר עיניים ניתוח בגין הוצאות שיפוי
ראשונה ועזרה חירום שירותי ניתוח; בעקבות ימים ל7 מעל שאושפז למבוטח

לבי"ח. באמבולנס הסעה שירותי החברה); (במרפאות שיניים לטיפול

חודשים. 12 ראייה קוצר תיקון שנים, 5 קוסמטיים ניתוחים  אכשרה תקופת
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1

1

כלומר אשפוז. כולל לא לרכוש ניתן בינלאומי" קופ"ח ו"משפר קופ"ח" "משפר הפוליסות, שתי את
בבי"ח אשפוז בהוצאות משתתפת לא שהחברה לכך פרט לעיל למפורט לחלוטין זהות הפוליסות תנאי
בבי"ח ניתוח של במקרה אשפוז לימי ביטוח סכום למבוטח תחזיר ולא ניתוח, של במקרה פרטי

ציבורי.

הפוליסות לכל לצרפו ניתן העבודה. כושר של מוחלט אובדן עקב פרמיות מתשלום לשחרור נספח
בינלאומי). קופ"ח משפר קופ"ח, משפר בינלאומי, בריאות משפר בריאות, (משפר הבסיסיות

מחלה עקב אם כלומר לעבודה, מוחלט כשיר כבלתי ייחשב המבוטח אם  פרמיות מתשלום שחרור
נשלל 60 לגיל המבוטח הגיע ובטרם הביטוח בתקופת שארעו תאונה או
בעיסוק לעסוק ממנו ונבצר לעבוד הכושר 75לפחות £9 של בשיעור ממנו

ולהכשרתו. להשכלתו לנסיונו, המתאים אחר סביר

חודשים 3  המתנה תקופת

תקופת מתום החל פרמיות מתשלום משוחרר יהיה הפוליסה בעל  הביטוח תוקף
עד היותר ולכל לעבודה, מוחלט כשיר בלתי המבוטח עוד כל ההמתנה,

.60 לגיל המבוטח הגיע

113



:1996 לעומת ב1991 מגדל הביטוח חברת עיי המוצעות סיעוד ב'טוח פוליסות בין השוואה

1996 מורם' 'בראש 1991 מורם" 'בראש
פיצוי בבית סיעודי טיפול עבור שיפוי התשלום שיטת

במוסד. סיעודי טיפול עבור ופיצוי
סמים, שכרות, מכוונת, עצמית פגיעה מוגדרים חריגים
פעולות בצבא, שירות פלילי, מעשה

איידס. טיסה, איבה,

קיימת .65 גיל עד הפוליסה תוקף 80 מרבי כניסה גיל
יכול אותה ביטוח להמשך אופציה
והחברה 60 בגיל המבוטח לבקש

תהיה הביטוח תקופת תנאים, תקבע
עד התשלום חודשי מכסת החיים לכל

חודשים 60

לבצע יכולת אי סיעוד, גימלת תשלום רפואי סיעודי טיפול כיסוי תחומי
להלן שיפורטו הפעולות 6 מתוך 3

מהפיצוי ל5070 המבוטח זכאי
מהפיצוי ל^65 6 מתוך 4 החודשי;
ל^80 זכאי 6 מתוך ו5 החודשי

החודשי. מהפיצוי

לקום את: לבצע יכול שאינו מבוטח הבאים התנאים כל כאשר זכאות תנאי
להתרחץ ולהתפשט; להתלבש ולשכב; בפעיליות לעזרה זקוק מתקיימים:
על לשלוט ולשתות; לאכול ולהתגלח; או למיטה רתוק והינו יומיום;

ללכת. הסוגרים; לעזרה זקוק או גלגלים, לכיסא
ישתפר לא ומצבו בהליכה,

צורך ואין רפואי, טיפול באמצעות
חיים. להצלת מיידי באשפוז

ומוסד בית ומוסד בית הספקה מקום
חודשים 60 ועד מצטברת תקופה חודשים 60 הזכאות משך
הביטוח פרטי בדף נקוב הסכום לחודש דולר 3,000 עד מרבי פיצוי סכום

אין הממשלתיות ההטבות כל עם יש, הטבות תיאום
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i

הפניקס
:1996 לעומת ב1991 הפניקס הביטוח חברת עלידי שהוצעו בריאות ביטוחי פוליסות בין השוואה

1996 הכסף קו  הבריאות קו פינקס 1991 "מרפא פניקס
לראשונה שווקה הכסף קו תכנית 1988 לראשונה שווק
התווספו לתכנית נספחים ב1991,

רפואה למשל, השנים במשך
נוסף ביטוח ב1994 משלימה

1995 ב להשתלות
שיפוי פיצוי תשלום

רפואית בדיקה המתנה; חודשי 3 רפואית בדיקה המתנה; חודשי 3 חיתום
העלייה עם יותר יסודית שגרתית; העלייה עם יותר יסודית שגרתית;

מקדימים תנאים בגיל; מקדימים תנאים בגיל;
לילדים; כיסוי כולל ;60 גיל עד בגיל פוקע הכיסוי ;5420 גילאים הצטרפות

לילדים כיסוי אין ;65

המבוצעים הניתוחים כל *  ניתוחים סרטן; ;CVA מעקף; לב; התקף כיסוי תחומי
הנמצאים הניתוחים (למעט בישראל כבד. כליות, לב, השתלת דיאליזה;
יום 30 עד אשפוז החריגים) ברשימת פטירה תגמולי נכות. כיסוי בלי
שכר כולל ציבורי בבי"ח ניתוח, לכל הבריאות שירותי כאשר רק ישנם
חדר והוצאות מרדים שכר מנתח, ההוצאות של כ^70 מנצלים
הוצאות החזר פרטי בבי"ח ניתוח. חודשים 3 במשך
אותו הסכום עד לניתוח הקשורות
אצל הניתוח בוצע אם מקבל היה

שבהסכם. שירותים נותני

פרטית אחות ושירותי פיזיותרפיה *

ניתוח לכל ימים 7 עד אשפוז במהלך
בחירת תותבות, נקוב, סכום ועד

רשימת מתוך ומרדים מנתח רופא
באמבולנס, הסעה שירותי החברה,

תקופתית. בדיקה
עקרות, קוסמטיים; ניתוחים/טיפולים אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, חריגים
פשע, התאבדות, איידס; איפוריות; טיסה צבאי, שירות במהלך פגיעות
במהלך פגיעות אלכוהול, סמים, עצמית. פגיעה רגילה,
פגיעה רגילה, טיסה צבאי, שירות
עבודה, / דרכים תאונות עצמית,

איבה. פעולות
אחד לכל מראש המבטח אישור בצירוף הרופא עלידי מחלה גילוי זכאות תנאי

מקרה בכל הרפואיים. מהשירותים בשירות טיפול ביצוע או מסמכים,
המבוטח חייב בבי"ח ניתוח של מכוסה.
לביה"ח. המבטח הפניית לקבל
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1996 הכסף קו  הבריאות קו פינקס 1991 מרפא פניקס
ש"רו; 307,376 במחירי ש"ח 143,700) ש"ח 75,000 שיפוי / פיצוי סכום

וכבד לב להשתלת ;(95 ינואר מרבי
עד להגיע עשוי הפיצוי סכום

ינואר במחירי 95,800) ש"ח 50,000
(95

אחרים. פרטיים כיסויים עם יש אחרים פרטיים כיסויים עם יש הטבות תיאום
הבריאות" "קו מודולרית פוליסה לפוליסת נספחת פוליסה רק שיווק

עצמאית. חיים. ביטוח

ב1996. הפניקס הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי פוליסות ,1991 וברנע, כהן מקור:
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:1996 בתחילת הפניקס שמשווקת נוספות בריאות ביסוחי פוליסות של עיקריים תנאים

הארד: קו תכנית  רפואי לביטוח פוליסה

155) לפוליסה המצורפת ניתוחים רשימת מתוך בניתוח, הכרוכות ההוצאות שיפוי  הכיסוי תחומי א.
חדר הוצאות מרדים; רופא שכר מנתח; רופא שכר עבור ההוצאות שיפוי ניתוחים).
ההסכם; של בבי"ח אשפוז הוצאות פתלוגית; בדיקה ו/או תותבות כולל ניתוח
דרוש הניתוח. ביצוע לשם לבי"ח באמבולנס הסעה שירותי פרטית; אחות שכר

הביטוח. תגמולי קבלת לשם מראש המבטח אישור

ניתוח יעבור אשר מבוטח ניתוח. סוג כל לצד הניתוחים ברשימת הנקוב הסכום  מרבי שיפוי ב.
חבר הוא בה קופ"ח עלידי במלואן יכוסו שהוצאותיו הניתוחים ברשימת הכלול
הניתוח. אותו של המרבי השיפוי מסכום 30^ של בשעור מהמבטח לפיצוי זכאי
למוטב המבטח ישלם הניתוח מביצוע יום 14 תוך המבוטח פטירת של במיקרה

הביטוח. לתגמולי נוסף פיצוי סכום

אמבולטריים. שירותים לנספח פרט להלן שיפורטו הנספחים כל את לצרף ניתן הארד קו לתכנית

הזהב: קו תכנית  רפואי לב'סוח פוליסה

של בחירתו לפי ראשוני רופא אצל בדיקה / התייעצות  ומקצועית ראשונית רפואה  כיסוי תחומי א.
ובדיקות הדמיה ו/או מעבדה בדיקות מקצועי; רופא אצל התייעצות המבוטח;
לפי הרפואיים, המוסדות שברשימת רפואי במוסד פולשניים, טיפולים פולשניות,
טיפולים ל12 מוגבל פיזיותרפיה, רופא; מרשם פי על תרופות רופא; הוראת
מיון; בחדר ביקור חודשים; 12 של לתקופה אחת רפואית לאבחנה פזיותרפיים

תקופתית; בדיקה

בבי"ח בלבד, ילדים לשלושה עקרות, או פוריות אי בגין טיפולים ו/או אבחון  הר'ון
פי על מבוטחים הזוג בני ששני ובתנאי רופא הוראת לפי החולים, בתי שברשימת

פרטית; לידה הפוליסה;

הוצאות כל כולל ניתוח לכל יום 60 עד אלקטיבי ניתוח לצורך אשפוז  ניתוחים
עד אבחון לצורך אלקטיבי אשפוז ;3 ברמה פרטי בבי"ח או ציבורי בבי"ח לניתוח
קבלת לשם מראש המבטח אישור דרוש באמבולנס. הסעה שירותי אשפוז; ימי 3

הביטוח. תגמולי
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עצמית השתתפות קיימת הביטוח. פרטי בדף הנקוב סכום קיים כיסוי תחום לכל  מרבי שיפוי ב.
30Y0 של עצמית להשתתפות פרט השירותים, לכל 2096 של בשעור המבוטח של

שלישי. ילד בגין הפריה טיפולי בגין £ל50 ושל שני לילד פוריות טיפולי בגין

להלן. שיפורטו הרלוונטים מהנספחים אחד כל לצרף כמובן אפשר הזהב קו לתכנית
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עצמאיות כפוליסות לרכוש או הבריאות קו לתכניות כנספחים להוסיף שניתן בריאות ביטוח פוליסות

אמבלטוריים: רפואיים לשירותים נוסף ביטוח

טיפולי והדמיה, מעבדה אבחנתית, רפואית פעילות מומחה, רופא עם התייעצות  כיסוי תחומי א.
חודשים 12 של לתקופה אחת רפואית לאבחנה טיפולים ל12 מוגבל פיזיותרפיה

וכימותרפי. רדיותרפי טיפול רצופים,

רפואית. המלצה לפי הדמיה, ובדיקות מעבדה בדיקות אבחנתית, רפואית פעילות  זכאות ב.
רופא. הוראות עלפי פיזיותרפיים טיפולים

הטיפולים כל על כאשר ביטוח. לשנת ש"ח 6,147 עד אמבלטוריים לשירותים סה"כ  מרבי שיפוי ג.

.£209 של בשיעור עצמית השתתפות חובת תחול הנקובים והשירותים

ראשון): (רובד בחול מיוחדים וטיפולים ובחויל בישראל להשתלות טסף ביטוח

כריתה כ: מוגדרת השתלה בחו"ל. מיוחד טיפול או בחו"ל או בישראל השתלה  כיסוי תחומי א.
של בגופו עצמות מח של דיכוי או כבד כליה, ריאות, ריאה, לב, של כירורגית
ו/או ניתוח כ: מוגדר בחו"ל מיוחד טיפול במקומו. אחר איבר והשתלת המבוטח
מבחינה לבצעו ניתן לא .1 התנאים: ביחד בו מתקיימים אשר רפואי טיפול
חיי את מסכן המיידי ביצועו אי .2 בישראל; חלופי טיפול לו ואין בישראל רפואית

המבוטח.

הטיפול / ההשתלה בביצוע הצורך את קבע הרלוונטי בתחום מומחה רופא  זכאות ב.
את יאשר המבוטח בחירת לפי הרלוונטי בתחום מומחה רופא בחו"ל; המיוחד
לביצוע מראש המבטח אישור את שקיבל ובתנאי בחו"ל. המיוחד בטיפול הצורך

בחו"ל. המיוחד הטיפול או ההשתלה

ו/או לטיפול למבוטח; (200,000$) ש"ח 603,149 הסכום עד השתלות ו/או להשתלה  מרבי שיפוי ג.
למבוטח. (50,000$) ש"ח 150,787 הסכום עד בחו"ל מיוחדים טיפולים
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בחול: מיוחדים וטיפולים וברוול בישראל להשתלות ט0ף לביטוח שני רובד

טיפולים קרנית. לבלב, עצם, מח כליה, כבד, לבריאה, ריאה, לב, של השתלות  כיסוי תחומי א.
להשתלות הנוסף הביטוח בנספח המיוחדים לתנאים בכפוף בחו"ל. מיוחדים

בחו"ל. מיוחדים וטיפולים ובחו"ל בישראל

שיעבור ההשתלות כל בגין המבטח שישלם המרבי המצטבר השיפוי סכום  מרבי שיפוי ב.
600,000$ ובנוסף להשתלות הראשון ברובד 200,000$) 800,000$ הינו המבוטח
אך כוללת ראשונה השתלה של במקרה המבטח חבות להשתלות). השני מהרובד
ברובד (הניתנים ההשתלה בגין הראשונים 200,000$ של לסכום מעבר הוצאות ורק
המיוחדים הטיפולים כל בגין המרבי השיפוי סכום להשתלות). בביטוח הראשון
50,000$ של לסכום מעבר הוצאות ורק אך כוללת המבטח חבות .50,000$ הינו

בחו"ל. המיוחד הטיפול בגין הראשונים

משלימה: רפואה לשירותי ט0ף ביטוח

כירופרקטיקה; אקופונקטורה; הומיאופתיה; הכוללים: משלימה רפואה שירותי  כיסוי תחומי א.
פלדנקרייז. שיטת דיאטטי; ייעוץ שיאצו; רפלקסולוגיה; אוסטיאופטיה;

רפואית. באבחנה מותנה הכיסוי  זכאות ב.

לכל ש"ח 120 הומיאופתיה, טיפול לעל ש"ח 240 ביטוח, לשנת ש"ח 2,400 עד  מרבי שיפוי ג.
אחר. טיפול
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הפניקס עלידי המשווקות הסיעודי ביטוח פוליסות של כלליים תנאים

העוגן
הביטוח פרטי בדף הביטוח. פרטי בדף לתנאים בהתאם נקבעים "העוגן" בפוליסה הביטוח דמי .1

אופן הביטוח, תקופת השונים, הביטוח פרטי הפוליסה, בעל של אישיים פרטים השאר בין נכללים
הסיעודי. התגמול תשלום חודשי ותקופת סיעודי תגמול סכום המתנה, תקופת התשלום,

את לבצע מסוגל אינו ובהעדרו ממשי סיעודי לטיפול יומיומי באופן זקוק אשר מבוטח זכאי .2

לשלוט ולשתות; לאכול ולהתגלח; להתרחץ ולהתפשט; להתלבש ולשכב; לקום הבאות: הפעולות
ללכת. הסוגרים; על

מהפעולות שלוש לבצע יכולת אי של במקרה כספי. פיצוי היא התכניות של התשלום שיטת .3

החברה תשלם פעולות חמש או ארבע סיעודי; מהתגמול £509. החברה תשלם להלן המתוארות
קיימת כן כמו סיעודי. מהתגמול 10070 החברה תשלם הפעולות שש כל סיעודי; מהתגמול 070ר

השקעות. ושערוך השקעות מסולקת,1 פוליסה

סיעוד לשירותי נוסף ביטוח  הסגול הקו
90 של אכשרה תקופת ימים, 90 של המתנה תקופת המבוטח, לגיל בהתאם נקבעים הביטוח דמי .1

חודשים. 60 היא הסיעוד גימלת לתשלום המרבית התקופה הביטוח, תחילת מתאריך ימים
באופן לבצע יכול אינו בהעדרה אשר ממשית לעזרה יומיומי באופן זקוק אשר מבוטח זכאי .2

ולהתפשט; להתלבש ללכת; ולשכב; לקום הבאות: הפעולות מתוך 4 לפחות עזרה וללא עצמאי
הסוגרים. על שליטה ולשתות; לאכול ולהתגלח; להתרחץ

קבלות כנגד למבוטח מוכרות סיעוד הוצאות החזר כספי, שיפוי היא התכנית של התשלום שיטת .3

הסיעודי התגמול סכום לגובה עד הקבלות), של העתקים או צילומים יתקבלו (לא מקוריות
סיעודי טיפול לשם סיעודי במוסד אשפוז א. מוכרות: סיעוד הוצאות בפוליסה. הנקוב החודשי
המבוטח; בבית פרהרפואי סיעודי או רפואי סיעודי טיפול ב. פרהרפואי; סיעודי טיפול או רפואי
וכדומה. שתן לאיסוף שקיות פעמיים, חד חיתולים כגון: סיעודיים טיפול לאמצעי הוצאות ג.

בחודשו. חודש מדי בפועל שהוצאו הוצאות בגין תהיה הביטוח לחברת המבוטח בין ההתחשבנות
לחודשים העברה או צבירה תהיה לא החודשיים הסיעוד תגמולי מלוא נוצלו לא בהם במקרה

הבאים.
או אחרות ביטוח פוליסות פי על גם סיעודי לביטוח זכאי המבוטח אם כלומר הטבות, תיאום יש .4

בריאות ביטוח חוק פי על הוצאות להחזר זכאי המבוטח אם או החולים קופות כגון אחרים גופים
האחרים. המבטחים עם המבטח יתחלק ממלכתי,

הפניקס. חברת של הבריאות" "קו לפוליסות נספחת כפוליסה משווקת הפוליסה .5

בעבור פרמיות לשלם הפסיקו אם גם מוקטן, סיעודי פיצוי לקבל למבוטחים מאפשרת  מסולקת פוליסה 1

הפוליסה
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כלל
:1996 לעומת ב1991 כלל הביסוח חברת של בריאות ביטוחי פוליסות

1996 "First Class רפואה 1991 "First Class ■רפואה

שיפוי שיפוי תשלום
או בריאות הצהרת המתנה; חודשי 3 או בריאות הצהרת המתנה; חודשי 3 חיתום
יותר יסודית שגרתית רפואית בדיקה יותר יסודית שגרתית רפואית בדיקה
מקדימים תנאים בגיל; העלייה עם מקדימים תנאים בגיל; העלייה עם
נפש; מחלת קוסמטיים; טיפולים הריון נפש; מחלת קוסמטיים; ניתוחים חריגים

שיניים; טיפול רגילה; לידה או הריון שיניים; טיפול רגילה; לידה או
בדיקות ילדים; מומחי אצל ביקורים בדיקות ילדים; מומחי אצל ביקורים
שירות איידס; תקופתיות; גניקולוגיות איידס. תקופתיות; גניקולוגיות

טיסה; שכרות; ו/או סמים צבאי;
/דרכים; עבודה תאונת עצמית; פגיעה

בחו"ל.
גיל עד הצטרפות לילדים. כיסוי יש פוקע הכיסוי .55 גיל עד הצטרפות הצטרפות

.60 כיסוי יש ג'; חלק לגבי רק 65 בגיל
גילוי של במקרה לסיעוד הנספח לילדים.

.65 בגיל פוקע קשות מחלות
ולאשפח לניתוחים ההוצאות שיפוי א. אפשרויות: שלוש יש כיסוי תחומי

ברשימת המפורטים בישראל בישראל ולאשפח לניתוחים כיסוי א.
בהסכם, מנתח שכר (כולל הניתוחים בחו"ל, לאשפוז נפרד ביטוח אין ובחרל

ניתוח, חדר בהסכם, מרדים רופא בחו"ל ניתוח/אשפוז ובוצע במקרה
ייעוץ בהסכם, בבי"ח יום 21 אשפוז הסכום את למבוטח משלמת החברה
שישה פרטית, אחות תותבת, חירום, מתאשפז היה אילו לו זכאי שהיה

רדיותרפיה, פיזיותרפיה, טיפולי בישראל;
ביטוח אין אמבולנס). כימותראפיה, ובדיקות מומחה עלידי ואבחנה ייעוץ ב.
ובוצע במקרה בחו"ל, לאשפוז נפרד מומחים זה מכלל (יוצאים נדרשות
משלמת החברה בחו"ל ניתוח/אשפוז ילדים); לרפואת
לו זכאי שהיה הסכום את למבוטח כגון: מחלה גילוי על פעמי חד תשלום ג.

בישראל; מתאשפז היה אילו אי מוחי, שבץ לב, התקף סרטן,
התקף לאחר שיקום כליות. ספיקות

מטפל רופא בהפניית ובדיקות: 'יעוץ ב. לבעיות כיסוי אין לילדים הערה: לב.
לצורך מומחה רופא אצל ייעוץ לב.

עזר בדיקות רפואית, בעיה אבחון
במסגרת רפואית אבחנה לקביעת
של אישור וקיים המוקדם הייעוץ

מומחה; או כללי רופא

לפוליסה) (נספח נו0ף ביסוח קיים ג.
מחלות גילוי של במקרה סיעוד

ו/או הסרטן מחלת של גילוי קשות:
שבץ כליות, ספיקת (אי קשות מחלות

לב. טיפול ו/או לב) התקף מוחי,
לב. לבעיות כיסוי אין לילדים
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1996 "First Class רפואה 1991 "First Class ■רפואה

של במקרה מראש המבטח אישור המבטח. של מראש אישור לניתוחים, זכאות תנאי
גילוי או בשירותים שימוש ניתוח, מחלה. גילוי או בשירותים שימוש

מחלה.
של מרבי פיצוי קשה מחלה לגילוי ש"ח 94,500 של פיצוי מחלה לגילוי שיפוי / פיצוי סכום
לניתוחים (ל3.96). ש"ח 295,545 לניתוחים ,(95 אפריל במחירי 149,026) מרבי

כמפורט הניתוח סוג לפי מרבי שיפוי כמפורט הניתוח סוג לפי מרבי שיפוי
בפוליסה. בפוליסה.

המחיה יוקר למדד צמוד המחיה יוקר למדד צמוד שחיקה מפני הגנה
אינפלציונית

עצמאית פוליסה עצמאית פוליסה שיווק

וב1996. 1991 כלל הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי פוליסות ,1991 וברנע, כהן מקור:
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כלל: חברת של נוספים מסחריים בריאות ביסורוי

1996 סל"  שלמה "רפואה 1991 סל"  שלמה "רפואה
השתלת כליות, ספיקת אי סרטן, כבד. השתלת כליות, סרטן, ,cva כיסוי תחומי

מוחי. שבץ כבד,
.96 למרץ נכון ש"ח 327,537 במחירי ש"ח 258,628) ש"ח 164,000 מרבי פיצוי סכום

(95 אפריל
חיים לביטוח נספחת פוליסה חיים לביטוח נספחת פוליסה שיווק

1996 שקט" לב  שלמה "רפואה 1991 שקט" לב  שלמה "רפואה
ניתוח בלוניזציה, צנתור, לב, התקף ניתוח בלוניזציה, צנתור, לב, התקף כיסוי תחומי
לב שיקום בלבד, לב השתלה: לב, בלבד. לב השתלה. לב,

אמבלטורי. לב שיקום מידי,
של טבלא יש בלבד, שיפוי שיפוי לפוליסת ש"ח 110,000 מרבי שיפוי סכום

והתקרה הביטוח מסכום השיעורים 62,500 ;(95 אפריל במחירי 173,470)
פיצוי קיים לב. טיפולי מס' של 98562.5) פיצוי לפוליסת ש"ח

השתלת או לב התקף של למקרה .(95 אפריל במחירי
נכון ש"ח 112,369 של בסכום לב

.96 למרץ
חיים לביטוח נספחת פוליסה חיים לביטוח נספחת פוליסה שיווק

ניתוחים עבור הוצאות לכיסוי ביטוח  "2000 ניתוח ■בר
כלל. הביטוח חברת של בת חברת שהיא אררט, הביטוח חברת ע"י משווק

לפוליסה, המצורפת הניתוחים רשימת מתוך ניתוח, בביצוע הכרוכות ההוצאות שיפוי  כיסוי תחומי
ברשימת כלול ואינו חולים בבית שבוצע ניתוח עבור פרטי. או כללי חולים בבית שבוצע
עבור בפוליסה הקבוע הסכום עד בפועל ההוצאות בכיסוי המבטח ישתתף הניתוחים
שכר מנתח, שכר עבור: ההוצאות החזר הניתוחים. שברשימת דומה או מקביל ניתוח
דמי ניתוח, במהלך פתולוגית בדיקה בגין הוצאות ניתוח, חדר הוצאות מרדים, רופא
אישור פי על אשפוז במהלך פרטית אחות שכר מושתל, אביזר או תותבת מחיר אשפוז,
זכאי המבוטח ביטוח שנות שתי כל בתום כן כמו באמבולנס. הסעה שירותי רפואי,

תקופתית. בדיקה לעבור

לכיסוי פרט למבוטח החברה תשלם וריאות, לב או לב כבד, השתלת של במקרה
בו מהחודש החל חודשים 12 למשך ש"ח 2000 בסך חודשי תשלום גם הניתוח הוצאות
למשך ש"ח 2000 למבוטח החברה תשלם כליה השתלת של במקרה ההשתלה. מוצעת

חודשים. 3
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1  ן

לפיצוי המבוטח זכאי החולים מקופות אחת עלידי יכוסו הניתוח הוצאות כל אם
הניתוח. אותו עבור הפוליסה פי על זכאי הוא לו המרבי מהשיפוי $50. בסך כספי

הביטוח תגמולי קבלת לשם מראש המבטח אישור דרוש  זכאות תנאי
ניתוח סוג כל לצד הניתוחים ברשימת הנקוב הסכום  מרבי שיפוי

הקשורים וניתוחים הפלות עבור הביטוח, תחילת מיום ימים 90 הניתוחים כל עבור  אכשרה תקופת
הביטוח. תחילת מיום ימים 365 ללידה
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:1996 לעומת ב1991 כלל הביסוח חברת עלידי המוצעות סיעוד ביטוח פוליסות בין השוואה

1996 "משענת 1991 "משענת"

פיצוי פיצוי התשלום שיטת
ההטבה וערך גיל לפי ההטבה וערך גיל לפי חיתום

סמים, שכרות, להתאבד, ניסיון סמים, שכרות, להתאבד, ניסיון חריגים
טיסה, בצבא, שירות איבה, פעולת טיסה, בצבא, שירות איבה, פעולת
איידס. דרכים, תאונת נפש, מחלת איידס. דרכים, תאונת נפש, מחלת

85 85 מרבי כניסה גיל
טיפול עבור חודשית גימלה תשלום טיפול עבור חודשית גימלה תשלום כיסוי תחומי
3 קיום רפואי. ופרה רפואי סיעודי 1OO£9 רפואי.2 ופרה רפואי סיעודי

4 פיצוי ל^50 זכאות מגבלות 5 מתוך ב5 מוגבל כאשר פיצוי
מגבלות ו5 פיצוי 7570 מגבלות קטן מוגבלויות למספר מגבלות,

פיצוי 100?S יותר. נמוך פיצוי יותר
קימה/כניסה א. המגבלות: למיטה; קימה/כניסה א. המגבלות: זכאות תנאי

של לבישה/פשיטה ב. למיטה; ג. בגדים; של לבישה/פשיטה ב.
אכילה ד. וגילוח; רחיצה ג. בגדים; ה. ושתייה; אכילה ד. וגילוח; רחיצה

ושתייה; הסוגרים. על שליטה
הסוגרים. על שליטה ה.

ומוסד בית ומוסד בית הספקה מקום
לכל מקסימום נרכשת תקופה לפי לכל מקסימום נרכשת תקופה לפי הזכאות משך

החיים החיים

ב1991 כמו לחודש דולר 4,000 עד מרבי פיצוי סכום
ב1991 כמו פיצוי תקופת ולפי מין גיל לפי פרמיה

המתנה ותקופת מבוקשת
ב1991 כמו הפיצוי תקופת לפי ישולם התגמול מסולקת פוליסה

המבוקשת

אין אין הטבות תיאום

בבית. ועזרה אישי טיפול שירותי פרהרפואי: טיפול 2
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מנורה
ב1996: מנורה הביטוח חברת עלידי ששווקו בריאות ביטוחי פוליסות

פלוס": "ניתוחיים

ונמצא בתשלום שנעשה ניתוח בביצוע הכרוכות ההוצאות עבור משפה החברה  הכיסוי תחומי א.
זכאי להן ההוצאות פרטי. או כללי חולים בבית המבוטחים הניתוחים ברשימת
הוצאות ניתוח, חדר הוצאות מרדים, רופא שכר מנתח, שכר לתשלום: המבוטח
ושירותי פרטית אחות שכר תותבות, אשפוז, דמי פתלוגית, בדיקה בגין
ניתוח לביצוע הזכאות בהיקף הוא ההחזר בחו"ל ניתוח בגין אמבולנס.

בישראל.

מסכום $150, של בגובה חודשי פיצוי גם משלמת החברה כבד או לב השתלת ניתוח
הפריה. טיפולי שני עבור ושיפוי בלבד. חודשים 12 עד הביטוח

עלידי ניתוחים לפוריות, הקשורים ניתוחים חניכיים, ניתוחי קוסמטיים, ניתוחים  חריגים ב.
שכרות, חוקית, בלתי פעולה מלחמה, איבה, פעולת צבאי, שירות שיניים, רופא
לידה, איידס, ספורטיבית, פעילות נפש, מחלות מכוונת, עצמית פגיעה טיסה, סמים,

דרכים. תאונת עבודה, תאונת

הניתוח, ביצוע המאשרות מקוריות קבלות עבור למבוטח, ישירות הוא התשלום אם  זכאות תנאי ג.
רופא עלידי להבדק והסכמה דורשת שהחברה הרפואיים המקוריים המסמכים
מראש באישור צורך יש לביה"ח ישירות יהיה שהתשלום המבוטח רוצה אם החברה.

הניתוח. ביצוע על המבטח של

עצמאית. כפוליסה לרכוש אפשרות יש אבל חיים לביטוח צמודה כפוליסה  שיווק ד.

קטלניות: מחלות כנגד ב'טוח

שהמבוטח במקרה פיצוי מענק תשלום המבוטח; של מותו במקרה מפצה החברה  כיסוי תחומי א.
שבץ לב, התקף להלן: המפורטות מהמחלות באחת וחלה 65 לו מלאו לא עדיין
כרונית; כליות ספיקת אי סרטן, ניתוח, המצריכה כליליים עורקים מחלת מוחי,

כבד). כליה, (לב, איברים בהשתלת צורך שיש במקרה ופיצוי

כל טייס, בכלי טיסה התאבדות, נסיון או התאבדות עקב המבוטח מות נגרם אם  חריגים ב.
קטלניות. למחלות הביטוח נספח אליה בפוליסה הכלולים החריגים

לעיל. המצוינות המחלות באחת חלה אם או המבוטח מת אם  זכאות תנאי ג.
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חיים. לביטוח נספחת כפוליסה  שיווק ד.

המשלים. הביטוח את רכשו שלא חולים קופות למבוטחי משלים בריאות ביטוח פוליסת ושלם יבריא

המצורף הניתוחים בספר המצויין אלקטיבי (ניתוח ניתוח של במקרה פיצוי  כיסוי תחומי א.
ניתוח לאותו הפיצוי מסה"כ >£ל40 של פיצוי פרטי, למנתח תשלום לפוליסה)
ומומן פרטי מנתח באמצעות לא ציבורי בבי"ח בוצע והניתוח במקרה בפוליסה
(בישראל נוספת רפואית דעת חוות של במקרה פיצוי אחר; מימון גורם עלידי
למחלה חשש או רשימה) (מתוך אלקטיבי בניתוח צורך יש כאשר ובחו"ל)
גופית חוץ הפריה בניתוח; מות של במקרה פיצוי חריג; רפואי מצב או ממארת,
ניתוח לאחר סיוע לפחות; ילדים שני הטיפול לפני לה נולדו שכבר למבוטחת
השתלת של במקרה הוצאות לכיסוי שיפוי ניתוח); לאחר פרטית (אחות
על העודף מהסכום עצם) מח לבריאות, כבד, ריאות, לב, (כליה, איברים
בחו"ל רפואיים וטיפולים דולר; מליון ועד הבסיסי) בסל (הכיסוי 250,000$
טיפולים להם ואין בישראל לביצוע ניתנים שאינם חיים להצלת וניתוחים
של במקרה פיצוי בחו"ל; וראיה שמיעה להצלת וטיפולים ניתוחים חלופיים;
גנטיים; סיקורים רופא; בהמלצת בחו"ל לטיפול בנסיעה בשכר מלווה העסקת
קרדיולוגי, משדר (כגון מיוחדים רפואיים לשירותים הזדקקות של במקרה פיצוי

.7 עד 3 בגילאים התפתחות בעיות עם בילדים טיפולים רקמות); שמירת

הביטוח מתחילת יום 90  אכשרה תקופת ב.

ובמשך הביטוח תחילת לפני למבוטח ידועים שהיו וכר מחלה בריאות, מצב  חריגים ג.
שימוש ו/או שכרות וכדומה; מלחמתית,משטרתית פעולה האכשרה; תקופת
בניתוח לידה למעט לידה, איידס; נפש; הפרעות עצמית; פגיעה טיסה; בסמים;

דרכים. תאונת קיסרי;

בתנאי הביטוח לתגמולי זכאי יהיה המבוטח בחו"ל השתלות של במקרה  המתנה תקופת ד.
להשתלות) הארצית המשתנה (ברשימת המתנה תקופת לניתוח שהמתין
בגין חודשים; 10  ככליה השתלת בגין חודשים; 9  כבד השתלת בגין כדלקמן:

חודשים. 6 עצם מח השתלת

ניתוחים של במקרה הפיצוי סך את לקבוע לפרמיה תשלום בתוספת ניתן  פיצוי מכפיל ה.
סיעודי. לביטוח כיסוי לרכוש ו/או פרטיים
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"סיעודיתמנורה" ב1996: מנורה הביטוח רוברת עלידי המוצעת סיעוד ביסודו פוליסת

בין כלול הביטוח פרטי בדף הביטוח. פרטי בדף לתנאים בהתאם נקבעים  הביטוח דמי א.
תקופת השונים, הביטוח פרטי הפוליסה, בעל של אישיים פרטים השאר
חודשי ותקופת סיעודי תגמול סכום המתנה, תקופת התשלום, אופן הביטוח,

הסיעודי. התגמול תשלום

במוסד רפואי פרה סיעודי טיפול * סיעודי; במוסד רפואי סיעודי טיפול *  כיסוי תחומי ב.
מלא פיצוי * המבוטח בבית רפואי סיעודי טיפול * המבוטח); (בבית סיעודי
(כגון אורגני שמקורה הפיכה בלתי חמורה, פגיעה שנפגע מבוטח זכאי

השקעות. ושערוך השקעות מסולקת, פוליסה גם קיימת * אלצהיימר).

לפחות שמתקימות קבע ורופא סיעוד, במוסד בטיפול נמצא שהמבוטח הוכח  זכאות תנאי ג.

לו אין .2 עזרה; ללא ללכת מסוגל אינו .1 הבאות: המגבלות משלוש שתיים
רחיצה כגון יומית יום בפעילות מלאה לעזרה זקוק .3 הסוגרים; על שליטה
קבע רופא בבית סיעודי טיפול מקבל המבוטח כי הוכח אם תזונה. הלבשה
הפעולות מתוך ארבע או בשלוש מקצועית במטפלת להסתייע צריך שהוא
על שליטה תנועה; כסדרן; תרופות לקיחת רחיצה; הלבשה; תזונה; הבאות:
של לפיצוי זכאי בהתאמה, $75< ,$50, של בגובה לפיצוי זכאי הוא הסוגרים.
סיעודי טיפול של במקרה הנ"ל. מהמגבלות יותר או חמש בהתקיים 6ל100

אם הנקוב מהפיצוי 7570 בגובה לפיצוי המבוטח זכאי המבוטח בבית רפואי
במוסד בטיפול לעיל שפורטו המגבלות משלוש שתיים שמתקיימות קבע רופא

מהמגבלות. שלש בהתקיים >?ל()10 של פיצוי סיעודי.

למעט לסיעוד, מזכה מצב בגין תשלומים למבוטח לשלם חייב אחר גורם אם  הטבות תיאום ד.
המשולמת הסיעוד מגימלת אלו סכומים ינוכו סיעוד, ביטוח חוק ע"פ תשלומים

הפוליסה. ע"פ

ושלם". "בריא לביטוח נספחת או חיים לביטוח נספחת פוליסה  שיווק ה.
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ציון
:1996 לעומת ב1991 ציון הביטוח חברת עליד1 שהוצעו בריאות ביטוחי פוליסות

1996 'בריא* 1991 יבריא'

פיצוי פיצוי תשלום
בדיקה חודשים, 3 של המתנה בדיקה חודשים, 3 של המתנה חיתום

יסודית בדיקה שגרתית, רפואית יסודית בדיקה שגרתית, רפואית
תנאים בגיל, העלייה עם יותר תנאים בגיל, העלייה עם יותר

מקדימים. מקדימים.
יש ,65 בגיל פוקע כיסוי ,55 גיל עד אין ,65 בגיל פוקע כיסוי ,55 גיל עד הצטרפות

ילדים. עבור כיסוי ילדים. עבור כיסוי
כיסוי מוחי, שבץ סרטן, לב, התקף סרטן, מוחי, שבץ מעקף, לב, התקף כיסוי תחומי

הגפיים משיתוק כתוצאה נכות כבד, כליות, לב, השתלת דיאליזה,
כליות ספיקת אי התחתונות, נכות כיסוי ולבלב. עצמות מוח

של השתלות צנתור, מעקף, כרונית, הגפיים משיתוק כתוצאה
מח לבלב, כבד, לבריאה, לב, כתוצאה פטירה תגמולי התחתונות.
פטירה תגמולי כליה, עצמות, בלוניזציה. צנתור, ממחלה,

ממחלה. כתוצאה
מעשה סמים, שיכרות, התאבדות, אלכוהול, סמים, פשע, התאבדות, חריגים

עצמית, פגיעה פלילי, פגיעה טיסה, צבאי, בשירות פגיעות
עצמית

יש רופא עלידי המחלה גילוי עם בצירוף הרופא עלידי מחלה גילוי זכאות תנאי
מסמכים החברה למשרדי להגיש בשירות טיפול ביצוע או מסמכים

הדבר. את המאשרים מכוסה
1996 לאפריל נכון ש"ח 350,000 95 אפריל (במחירי ש"ח 178,000 מרבי פיצוי סכום

ש"ח) 280,706

או חיים לביטוח נספחת פוליסה חיים לביטוח נספחת פוליסה שיווק
עצמאית כפוליסה

וב1996. 1991 ציון הביטוח חברת עלידי ששווקו הבריאות ביטוחי פוליסות ,1991 וברנע, כהן מקור:
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הבאות: הפוליסות את גם ב1995 משווקת ציון הביטוח חברת יבריא לפוליסה בנו0ף

והשתלות. לניתוחים ביטוח ניתוח: כל

ברשימת הנמצאים הניתוחים (למעט שהוא ניתוח כל בגין פיצוי סכום תשלום  כיסוי תחומי א.
אם לניתוח. הקשורות השונות ההוצאות כל את מקיף הפיצוי סכום החריגים),
המבוטח זכאי החולים מקופות אחת במסגרת ציבורית במסגרת בוצע הניתוח
ישולם בחו"ל בוצע הניתוח אם המרבי. מהפיצוי $30. של בגובה לפיצוי

בישראל. בוצע הניתוח אילו לו משולם שהיה הסכום למבוטח
לבלב. עצם, מח כליות, כבד, לב, של השתלות

שיניים, רופא עלידי בוצעו לפוריות, הקשורים חניכיים, קוסמטיים, ניתוחים:  חריגים ב.
טיסה, סמים, שכרות, חוקית, בלתי פעולה מלחמה, איבה, פעולת צבאי, שירות
תאונת לידה, איידס, ספורטיבית, פעילות נפש, מחלות מכוונת, עצמית פגיעה

דרכים. תאונת עבודה,

סיכום במבוטח, הניתוח ביצוע על הוכחה לאחר רק למבוטח ישולם פיצוי  זכאות ג.
צורך יש החולים לבית ישירות יעבור הפיצוי אם המבוטח. של ובדיקה מחלה

הניתוח. לביצוע החברה של מראש באישור

עצמאית פוליסה  שיווק ד.

הסרטן. מחלת גילוי למקרה נוסף ביטוח בסרסןי: ל"מאמן מגן

ו/או שלו הלימפטית במערכת ו/או גופו רקמות ו/או ברקמה סרטן, גילוי  כיסוי תחומי א.
פרטי בדף המפורט ביטוח בסכום המבוטח את יזכה שלו, הדם במערכת

הביטוח.

סרטניים, טרום מצבים הסרטן, במחלת כלולות שאינן מפורטת מחלות רשימת  חריגים ב.
איידס.

בטיפול צורך יש הביטוח סכום קבלת לשם המחלה של ואבחנה לגילוי בנוסף  זכאות ג.
וכדומה. כימותרפי טיפול כריתה, כגון רפואי

אחר. בריאות לביטוח או חיים לביטוח נספחת פוליסה  שיווק ד.
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:1996 לעומת ב1991 ציון הביטוח חברת עלידי המוצעות סיעוד ביסודו פוליסות

1996 פלוס" "סיעודית 1991 "סיעודית"
ההטבה וערך גיל לפי ההטבה וערך גיל לפי חיתום

רפואי ופרה רפואי סיעודי טיפול ופרהרפואי רפואי סיעודי טיפול כיסוי תחומי
אחד מתקיים כאשר פיצוי 1009?< אחד מתקיים כאשר פיצוי £1009. זכאות תנאי

לכיסא או למיטה רתוק מהתנאים: לכיסא או למיטה רתוק מהתנאים:
עזרה ללא ללכת יכול אינו גלגלים, עזרה ללא ללכת יכול אינו גלגלים,
או הסוגרים על שליטה לו אין או או הסוגרים על שליטה לו אין או
עזרה נדרשת או מהם. אחד על עזרה נדרשת או מהם. אחד על

.(ADL) יומיום פעולות ב3 מלאה .(ADL) יומיום פעולות ב3 מלאה
בדף הנקוב החודשי מהפיצוי 570ר ליחידים במוסד מסופק הטיפול זכאות תנאי
אינו המבוטח אם הביטוח פרטי 6 מתוך 3 לבצע יכולים שאינם סיעודי לטיפול
פעולות 6 מתוך 4 או 3 לבצע יכול עזרה. ללא ADL פעולות פרהרפואי
אם פיצוי 1(X^ עזרה. ללא ADL

ה6. מתוך פעולות 5 לבצע יכול לא
ומוסד בית ומוסד בית הספקה מקום

חודשים 60 עד חודשים 60 עד זכאות משך
5,000$ לחודש דולר 5,000 עד מרבי פיצוי סכום

מוגבל זמן לפרק התגמול מלוא מוגבל זמן לפרק התגמול מלוא מסולקת פוליסה
ועם אחרים מבטחים גורמים עם יש עם יש סיעוד. ביטוח חוק עם אין הטבות תיאום

לחוק (פרט ממשלתיות הטבות אחרות ממשלתיות הטבות
סיעוד). ביטוח

"סיעודית ציון: הביטוח חברת עלידי המשווקת נוספת סיעוד ביטוח פוליסת

פלוס. לסיעודית בהשוואה יותר מצומצמים ב1996 המשווקת "סיעודית" הפוליסה של התנאים
מצד הזכאות בתנאי יותר מחמירה אך רפואי, ופרה רפואי סיעודי טיפול עבור היא גם מפצה סיעודית
הפיצוי תקופת פלוס. בסיעודית הביטוח מדמי משמעותית בצורה יותר נמוכים הביטוח דמי שני,
הפיצוי שתקופת לקבוע אפשרות יש כאשר הביטוח פרטי בדף נקבעים החודשי הפיצוי וסכום המרבית

החיים. לכל היא
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לפ1 נוספים ומשתנים קופה לפי ומסחרי משלים ביסוח רוכשי ד: נ0פח
שונים משתנים

מרכזיים משתנים לפי משלים ביטוח שרכשו שאמרו קופה בכל המבוטחים התפלגות ד1: לוח
(באחוזים):

מאוחדת לאומית מכבי כללית
ב"מ יש ב"מ יש ב"מ יש ב"מ יש

גיל*
65.2 54.1 79.3 13.2 4421
67.2 37.0 82.2 21.6 6445
59.8 8.9 60.6 11.8 +65

סין
58.2 51.0 79.0 17.7 גברים
71.1 49.2 78.5 13.8 נשים

השכלה**
52.4 46.2 41.6 12.6 ומטה יסודית
58.5 58.3 78.3 15.1 תיכון
73.8 42.2 77.0 14.1 תיכונית על
7.8 48.5 84.3 19.6 אקדמאית

בריאות*** מצב
68.6 52.6 84.0 18.6 מאוד טוב או טוב
55.5 46.2 58.3 10.2 גרוע או טוב לא

tnoon
66.9 44.6 48.1 11.8 2,800 עד
59.5 49.0 84.2 16.5 7,0002,800
76.5 66.2 82.7 18.8 מ7,000 יותר

69.2 58.9 73.6 17.6 עברית דוברי
444 23A 5^ 7;9 רוסית / ערבית

0.05<ק כללית, משתנה עם מובהק גיל משתנה *
p<0.05 מכבי, משתנה עם מובהק השכלה משתנה **

p<0.05 ומכבי, כללית המשתנים עם מובהק בריאות מצב משתנה ***
0.05<ק מכבי, משתנה עם מובהק הכנסה משתנה t

p<0.05 כולם, עם מובהק שפה משתנה tt
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(רגרסיה השכלה כולל רקע משתני לפי כללית קופ"ח מבוטחי בקרב משלים ביטוח רכישת ד2: לוח
לוגיסטית)

משלים ביטוח יש התלוי: המשתנה
Odds ratio B המקדם, המשתנה

1.77 0.57 *6445 גיל קב'
1.13 0.12 גיל+65 קב'
0.79 0.24 (אישה) מין
1.88 0.63 טוב* בריאות מצב
1.27 0.24 אקדמאית השכלה
2.05 0.72 עברית* דוברי
084 0.16 מסחרי ביטוח יש

p<0.02 *

לוגיסטית) (רגרסיה השכלה כולל רקע משתני לפי מסחרי ביטוח רכישת ד3: לוח

מסחרי ביטוח יש התלוי: המשתנה
Odds ratio B המקדם, המשתנה

1.0 0.03 6445 גיל קב'
0.7 0.30 65+ גיל קב'
0.9 0.09 (אישה) מין
1.6 0.44 טוב* בריאות מצב
1.5 0.43 אקדמאית* השכלה
1.4 0.37 עברית דוברי
07 0.32 משלים ביטוח יש

P<0.05 *
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(רגרסיה השכלה כולל רקע משתני לפי כללית קופ"ח מבוטחי בקרב מסחרי ביטוח רכישת ד4: לוח
לוגיסטית)

מסחרי ביטוח יש התלוי: המשתנה

odd ratio b המקדם, המשתנה
0.96 0.04 6445 גיל קב'
0.67 0.25 65+ גיל קב'
0.71 0.32 (אישה) מין
1.62 0.50 טוב* בריאות מצב
2.01 0.71 אקדמאית* השכלה
1.61 0.48 עברית דוברי
083 0.17 משלים ביטוח יש

p<0.05 *

השכלה כולל רקע משתני לפי המבוטחים כל בקרב המשלים הביטוח על מספיק מידע קבלת ד5: לוח
לוגיסטית) (רגרסיה

מספיק מידע קיבל התלוי: המשתנה
Odd artio B המקדם, המשתנה

0.83 0.18 4421 גיל קב'
1.07 0.07 65+ גיל קב'
0.77 0.25 (אישה) מין
2.00 0.70 במכבי** חבר להיות
1.30 0.27 בלאומית חבר להיות
1.70 0.52 במאוחדת* חבר להיות
1.81 0.60 טוב** בריאות מצב
0.43 0.83 ומטה** יסודית השכלה
1/71 054 עברית** דוברי

p<0.03 *
p<0.001 **
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(באחוזים) רקע מאפייני לפי עברית דוברי בקרב מסחרי ביטוח רוכשי שיעור ד6: לוח

מסחרי ביטוח רוכשי סה"כ (לא מסחרי ביטוח רכשו
ביטוח רוכשי גם (כולל שיניים ביטוח רוכשי כולל

בלבד) שיניים בלבד)

16.7 9.7 רכשו סהכ
גיל*

14.8 7.9 3023
19.6 8.8 4031
22.9 13.0 5041
13.3 8.3 6051
10.4 9.3 +60

סין
17.7 9.3 גברים
15.9 10.0 נשים

השכלה*
6.7 4.6 ומטה יסודית
17.9 9.1 תיכון
19.3 12.1 תיכונית על

בריאות* מצב
18.8 8.1 מאוד טוב או טוב
12.1 10.5 גרוע או טוב לא

הכנסה1
6.1 3.6 לממוצע מתחת הרבה
12.2 6.5 לממוצע מתחת
21.9 12.5 ממוצע
25.6 16.9 לממוצע מעל
26.5 14.4 לממוצע מעל הרבה

מוצא
14.3 7.7 אסיהאפריקה
15.4 10.3 אירופהאמריקה
18.5 10.2 ישראל

בשירותים שימוש
אחת פעם לפחות השתמש

17.8 10.4 השירותים באחד
14.7 8.3 השתמש לא

למרות לממוצע, מתחת/מעל של בקטגוריות מוצג הכנסה המשתנה 1991 נתוני עם ההשוואה לשם 1

בשאלון. כך מופיע הוא שאין
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מסחרי ביטוח רוכשי סה"כ (לא מסחרי ביטוח רכשו
ביטוח רוכשי גם (כולל שיניים ביטוח רוכשי כולל

בלבד) שיניים בלבד)

1&6 9.6 המשלים הביטוח על מידע קיבל
14.1 7.0 מידע קיבל לא
18.8 11.2 חסר / חלקי מידע קיבל

מקופת רצון שביעות
18.6 13.0 מאוד מרוצה
15.4 8.4 מרוצה
19.1 7.4 מרוצה כך כל לא
28.0 18.7 מרוצה לא

משלים ביסורו
15.1 9.6 יש
17^ 9/7 יודע /לא אין

P<0.05 *

n=871
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Abstract

Following the enactment of the National Health Insurance Law in January 1995, there are
currently three types of health insurance in Israel: a) national health insurance  the law
mandates a basic basket of health services to which residents of Israel are entitled. These
services are provided by the sick funds; b) supplemental insurance  "the sick funds are
authorized to offer their members insurance for additional health services which are not
included in the basic basket of services" (section 10A); c) commercial insurance  this
insurance is purchased directly from commercial insurance companies. It offers coverage for
services which are not included in the basic basket as well as expanded or alternative forms of
the basic services. The JDCBrookdale Institute, as part of an evaluationof the National Health
Insurance Law, is examining the changes in supplemental and commercial insurance policies
following the law's implementation since these types of insurance are directly affected by the
basic basket of services offered and the policy of the Ministry of Health.

The objectives of this study were twofold: to provide information that can beof use in setting
policy governing supplemental and commercial insurance, including the role of government in
regulating the market, and to provide information to consumers in the health insurance market.

In this report we have examined the supply and demand sides of supplemental and commercial
insurance in Israel following the implementationof the National Health Insurance Law and the
changes in the market which have occurred.

Three research tools were used to obtain information from a varietyof viewpoints. Commercial
insurance policies and supplemental insurance regulations from 1990 and 1995 were used to
compare policies offered today and analyze changes over time.

Findings of an evaluation surveyof the National Health Insurance Law conducted by the JDC
Brookdale Institute between August and October 1995 were analyzed in order to examine the
consumption patterns of the population today and compare them to the patterns in the early
1990s.

Indepth interviews with key persons in the insurance ifeld and health system were conducted
in order to gain additional insights.

The National Health Insurance Law has had a significant effect on supplemental and
commercial health insurance policies. It stipulates the scopeof the basic basket of services to
be provided by the sick funds and defines the limits of supplemental insurance. The Law's
implementation expanded the services provided by the sick funds in a number of areas while
reducing or excluding some of the services provided by some of the sick funds (Maccabi,
Meuhedet and Leumit). The law also established an interim period of three years during which
time the law's regulations will be finalized.



The sick funds, like other components of the health system, tried to prepare themselves for
these changes by, among other strategies, making changes in their supplemental insurance
policies. In the ifrst place, it was necessary to adjust the supplemental insurance to the new law
which stated that the supplemental insurance would not include coverage of services provided
in the basic basket of services. Secondly, the law prohibited the sick funds from making the
supplemental insurance compulsory and so it became voluntary. Thirdly, the marketingof the
insurance changed. Clalit and Leumit offer supplemental insurance through an insurance agency
(in anticipation of such a stipulation being made in the regulations) while Maccabi and
Meuhedet are offering their own policies during the interim period, which are based on the
supplemental insurance which was offered prior to the Law's implementation. Finally, the sick
funds changed and expanded their supplemental insurance policies as part of their effort to be
more competitive and to improve their services.

The supplemental insurance policiesof allof the sick funds in 1996 (during the interim period)
include coverage of three types of services: a) additional service: services which are not
included in the basic basket such as dental care and longterm nursing care; b) expanded
services: services which expand on those provided in the basic basket such as an additional sum
of money for transplants in Israel and abroad and more fertility treatments; and c) improved
services: better terms for services which are included in the basic basket such as compensation
for hospitalization expenditures in a private hospital. However, the supplemental and
commercial insurance policies vary in their emphasis on different areas of coverage (coverage
for catastrophes versus more commonplace situations), on different types of services
(supplemental, expanded, improved), and on the policy's terms (amount of the premium,
conditions for membership, copayments, benefits). A common featureof allof the policies is

that they are particularly attractive to the population of young, healthy, and financially viable
persons. Consequently, it could be that supplemental insurance is used by the sick funds to
reach this target population. However, all of the sick funds offer longterm nursing care and
coverage in areas which are also attractive to the elderly population.

An examination of the changes which have taken place in supplemental insurance policies in
recent years shows competition among the sick funds in this area, particularly since the
National Health Insurance Law abrogates competition over the size of the premium and the
scope of services in the basic basket. Evidence of this is seen in the constant changes made by
the sick funds in their supplemental insurance policies in response to changes made by other
sick funds. The general trend is an expansionof the policies and a growing similarity between
the policies of the different sick funds.

The supplemental insurance is also used by the sick funds to moderate the changes in the scope
and level of services included in the basic basketof services. Another change is the expansion
of the coverage for longterm care. Allof the sick funds have included insurance for longterm
care in their supplemental insurance or have offered a separate longterm care insurance policy.



With regard to commercial health insurance, there are currently six large insurance companies
which, along with their subsidiaries, offer a wide range of health insurance policies. Since
1991, a number of changes have taken place in this market. The number of policies available
has multiplied as established companies increased the number of their policies and new
companies entered the market, also adding to the policies available. The marketing strategy of
the policies has also changed. In the past, health policies were offered as an addendum to life
insurance policies, but in recent years there has been an accelerated development of independent
health insurance policies which are marketed separately.

Another innovation has been the development of modular policies composed of a basic policy
to which, for an additional fee, it is possible to add areas of coverage. This makes it feasible
to adapt the policy to the needs and financial resources of a large and diverse target population.
In 1991, most of the policies covered treatments for extremely serious conditions, including
transplants. In the ensuing ifve years, other areas of coverage were added: operations and
hospitalization, longterm nursing care, fertility treatment, alternative medicine, and cosmetic
surgery.

An examination of these changes and indepth interviews show that the insurance companies
are trying to attract a group which formerly did not tend to purchase health insurance (the
middleclass consumer).

Findings of the JDCBrookdale Institute survey evaluating the National Health Insurance Law
shed light on the demand for supplemental and commercial health insurance policies. Some
409£)of the adult population purchased supplemental insurance. However, there are significant
differences among the sick funds: Only 16% of Clalit members purchased supplemental
insurance, compared to50 ^> of Leumit members and over 8O9S> of Maccabi and Meuhedet
members. These differences could be related to the different methods used by the sick funds
to register their members for supplemental insurance.

Variables that were found to have an independent, positive influence on the purchase of
supplemental insurance were age (4564), being in good health, speaking Hebrew, and being
satisfied with the sick fund's services. No correlation was found between the purchase of
supplemental insurance and level of education or of income. Only a scant 1 70 reported being
rejected.

Only onethird of those interviewed thought that the information provided by the sick funds on
supplemental insurance answered their needs. A relatively large proportion of those who were
satisfied with the information received have a university education and a high income, are in
good health, aged 4564, Hebrew speaking and a memberof oneof the smaller sick funds. This
implies that the manner in which the information on supplemental insurance was disseminated
did not meet the needs of the weaker population strata. Information is one of the ways that
consumers are informed of their rights. Therefore possible roles of government in the health



insurance market include disseminating information directly to the consumer and providing
 incentives to the sick funds and insurance companies to do this.

With regard to the demand for commercial insurance, survey data show that some 16^1 of the
total population purchased some kind of commercial health insurance. A relatively high
proportion of those purchasing commercial insurance have a high school or university
education, a high income, are in good health, and are among those who are dissatisfied with
their sick fund's services. This proifle is evidently due to the fact that the commercial health
insurance policies are narrowly designed for specific groups and are not based on the principle
of reciprocal subsidy.

A comparison of Clalit members who purchased supplemental insurance with those who
purchased commercial insurance shows that the two groups of purchasers have different
characteristics. No correlation was found between the purchase of supplemental insurance and
the purchase of commercial insurance suggesting that the two types of insurance are not
interchangeable. The availability of supplemental insurance is not a predictor of the purchase
or nonpurchase of commercial insurance.

Most of those purchasing commercial insurance took a policy which included dental insurance
(54^>) and a significant proportion purchased a policy which included insurance for operations
and/or consultations with private doctors (1570). These findings can provide policymakers and
sick funds with important information on services which are perceived as lacking in the basic
basket.

A comparison of the findings from the JDCBrookdale survey and those from a survey
conducted for the Brookdale Institute by the Dachaf Institute in 1990, shows that among
Hebrew speaking residents' the rate of those purchasing commercial insurance rose from 139&

in 1990 to 179£ in 1995. A change in the population's consumption patterns is also evident: the
proportion of those purchasing commercial insurance rose, primarily among those aged 4150
with a high school education, an average income, and ofAfricanAsian origin. Today there are
no differences between purchasers with regard to country of origin, and the rate of those
purchasing insurance in the different age groups is the same (with the exception of a relatively
high rate among those aged 4150). Also with regard to educational level, the rate is similar
for those with a high school education and with higher education, which is still higher than the
rate among those with a lower level of education.

In the last section of the report there is a comparison of the three principal alternatives for
organizing the health insurance market which were considered during the public debate on
regulations for supplemental insurance. The three options are: a) only insurance companies will
sell private health insurance policies (i.e. the sick funds will not be allowed to sell supplemental
insurance); b) the sick funds will sell voluntary supplemental insurance to their members via
insurance companies which will be under the surveillance of the Insurance Comptroller; in
addition, commercial insurance companies will also sell commercial health insurance



independently; c) the sick funds will require their members to purchase the sick fund's
supplemental insurance which will be sold by the sick fund, not through an insurance company
("compulsory supplemental insurance").

The advantages and disadvantages of each alternative were examined according to several
criteria: its likely affect on the level of services given by the sick funds within the framework
of the basic basket; the restrictions on consumers in changing sick funds; safeguarding funds
for the basic basket of services; the mix between private and public medicine; equal access to
supplemental insurance; uniform quality of services; initiative of the sick funds; surveillance
of fairness of the insurance policies; and public regulation. This analysis of the differences
between the alternatives will assist policymakers who must decide between the three options
and can be used to moderate any undesirable affects by means of government intervention, i.e.
determining "the rulesof the game" from the outset and establishing surveillance instruments.
Moreover, it might be used to create an even better option which combines components of
several of the alternatives.

The study's findings will be of value to the different parties in the health system: government
bodies responsible for supervision and intervention in the market; sick funds and insurance
companies developing policies which meet the population's needs; and consumers who must
compare options and choose the one which best suits their needs. Intermediate findingsof the
study were presented to decisionmakers in the Ministry of Health and the Ministryof Finance,
representativesof the sick funds, senior officials in the insurance agencies, and consumer health
advocates all of whom are involved in developing the policies on this particular issue.

Future studies will be able to follow developments in the health insurance ifeld in Israel in light
of the complete implementation of the National Health Insurance Law at the endof the interim
period and of the farreaching changes which have and will continue to occur in the health
system.
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